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SOVIETU KAR1UMENE LENINGRADE 
NELEIDŽIA BEDARBIAM DARBININ
KAM DEMONSTRUOT PRIEŠ VALDŽIA

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Sakoma, Dancigo Gyventojai Gerai Apsiginkla
vę Prieš Lenkus.

ITALIJA AR TIK NEIŠLEIS NAUJŲ PINI
GŲ, AUKSU PAREMTŲ.

BERLIN. — čia gyvenanti rusai gavę iš Leningrado 
patikėtinų žinių, kad penktadieny ten Įvykę bedarbių 
demonstracijos, prie kurių prisidėję ir dirbanti darbi
ninkai. Bedarbiai norėjo išprašyti iš “darbininkų val
džios’’, kad būtų visų bedarbių vaikams dalinama pašel- 
pa ir duodama nors pavalgyti sykį į dieną dykai. Dabar 
valgis duodamas tik komunistams darbininkams. Minios 
darbininkų bandė demonstruoti miesto centre, bet ka
riuomenė juos išvaikydavo. Keli areštuoti ir sužeisti.

PARIS. — Prancūzų spauda skelbia, kad iš 350,000. 
Dancigo gyventojų, 60,000 turi ginklus ir priklauso i 
kariuomenę. Esą Įsteigtas ir generalis štabas ir išdirb-j 
ta planas kaip atsiimti koridorius iš Lenkijos ir kaip pa
gelbėti vokiečiams išvyti lenkus. Juokingiausia tas, kad 
Dancigas turįs būti neva po lenkų kariuomenės apsauga, 
o čia, pasirodo, dancigiečiai tai lenkų kariuomenei ne
pasitiki ir patys savo kariuomenę tveria.

' Tiflis. Rusai pasakoja, kadi Paris, čia tapo areštuota 
daugiau neduos koncesijų lenkų grafienė Marė Fran- 
Baku aliejaus laukuose. Esą kowska, kuri išdavusi už 3 
rusai patys mokės tą p ra- Į milionus frankų falšyvų če- 
monę atstatyti. Jau dabar‘kių. 
dirbama 60 nuošimčių to 
kas buvo pirm karo.

—o—
Paris. Sustabdęs inžiną 

lakūnas francūzas Wernert 
skraidė ore devynias valan
das ir 17 minutų.

—o—
Berlin. Pasimirusio Eber- 

to žmona gaus kas mėnuo 
$141 pensijos. Draugai nori 
pensiją padidinti.

—°—
Brussels. Belgijos valdžia do, kuris pridarė nustolių. 

nutarė neįsileisti airių vado 
De Valera, kuris norėjo pa
skaitų laikyti Belgijoj apie eroplanų skridimą iš 
airius. į Londoną, arba 7,500 my-

Roma. Mussolini jau se- lių, gegužio mėnesy, 
nai buvo parliamente. Nors 
daktarai sako, kad jis svei-į 
kas, i 
sveikata.

kiu.6

ROMA. — Italijoj pradėta šnekėti apie apleidimą 
liros ir įvedimą naujų pinigų, paremtų auksu. Taip pa
darė visos šalys, kurių pinigai buvo nusmukę, išskyrus 
francūzus ir italus. Bet kolkas finansų ministeris už- 
ginčina tas kalbas ir sako, kad Italija mananti atstatyti 
liros vertę, kad ji būtų vėl lygi auksui.
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Apvogė Lietuvį 
Liutkų Baltimorėje

V -----I

Baltimore, Md. Panedėlio ry
te i Kazio Liutkaus čeverykų 
krautuvę atėjo du vyrukai ir 
paprašė autuvo. Liutkus nuėmė 
dėžutę nuo lentynos ir atsisu
kęs atsidūrė akyvaizdoje revol
verio, kurį vienas iš vyrukų tu
rėjo. Iškėlus rankas augštyn 
vagys gavo iš Liutkaus kišenių 
$14.25 ir laikrodėlį. Jie pradė
jo kvosti kur jis kitus pinigus 
laikus. Liutkus nieko nesakė. 
Vagys pradėjo rūgoti ir keiktis 
ir smogė Liutkui nežinia kuom. 
Siam nukritus, vagys metėsi per 
duris lauk, bet Liutkus atsisto
jęs vijosi paskui, šaukdamas 
policiją. Kitame bloke policma- 
no ir stovėta. Išgirdęs žmonių 
riksmą jis šoko vytis banditus 
ir prie jo prisidėjo dar trys 
policmanai.

Tada banditai persiskyrė. Vie 
nas pabėgo, o kitas įlėkė į ga
liūną, kur buvo pagautas. Jis 
davė vardą Charles A. Getz, 
nuo 1000 Block Barre St. Pas 
jį rasta Liutkaus laikrodėlis ir 
pinigai. Liutkus turėjo galvą gy 
dyti universiteto ligonbūty.

Jis seniaus gyveno Brookly- 
ne ir yra korespondentas vie
tos Atletų Kliubo ir iždininku 
LDLD. draugijos.

Audinyčios Užsidaro 
Delei Iškilusio Streiko

Willimantic, Conn. Del darbi
ninkų streiko, siūlų fabrikas čia 
užsidarė. Darbininkai protestuo
ja prieš algų kapojimą. Iš 2,500 
darbininkų tik 400 susirenka 
dirbti. Darbininkai mano, kad 
po šito kapojimo, kompanija vėl 
kapos algas balandžio mėnesy.

Bandys Sulaikyti
Ateivių šmugeliaviiną

Washington. Darbo sekreto
riui Davis vis rūpi ateivių šmu- 
geliavimas. Kad geriau tą daly
ką sutvarkius jis šaukia konfe
renciją imigracijos valdininkų. 
Konferencija išdirbs planą ko
kių įstatymų reikalauti iš kon
greso.

Meksikonai Stovi
Už Savo Kalbą

Meksika. Miesto valdyba nu
tarė, kad ateity krutamu pa
veikslų dramos turi būti su pa
rašais vien ispanų kalboje. Taip 
gi ir visi apgarsinimai ir gatvių 
vardai. Ikšiol būdavo viskas is
paniškai ir angliškai. Dabar an
glų kalba norima išmesti lauk.

New York. Apie 30,000 dre- 
sių siuvėjų nedirba, streikuo
dami idant priversti džoberius 
pildyti kontraktą su unija.

New York, žydai surokavo,, 
kad Amerikoje randasi apie 75,- 
000 žydų farmerių.

Baltimore, Md. Policija areš
tavo dar tris vyrus ir moterį są
ryšy su apvogimu Liutkaus če
verykų krautuvės. Yra spėja
ma, kad šitie vagiliai žino ką 
nors apie Whitemore. kuris pa
bėgo iš kalėjimo, užmušdamas 
sargą.

Collinsville, III. Kasyklų užsi- 
darinėjimas čia ant žmonių pa
lieka blogą įspūdį. Švino dii’b-Somerset, Pa. Motina Alber

tos Hay, 14 metų, mergaitės, tubė, dirbusi trimis atmainomis, 
kaltina mokytoją 24 metų už to- dabar dirba tik reguliarį laiką, 
kį sumušimą jos mergaitės, kad Cinkos fabrikas dirba gerai, bet 
tojj mirė. (darbo sunku jame gauti.

Smalininkų pašto įstaigos vir ūkininkai ir savo ūkius stato’vyšnių įvežimas buvo sustab- 
sako, kad nekaltas tas, kurį dytas. Iš savo pusės Lietuva 
kaltina. Bet greitai laikas paro-1“* ’* = ’— ------------T—
dys, kas kaltas.

ligi įstaigos | Bet taip ilgai būti negalės. 
Turės .prieiti ir tie “langamu- 
šiai” galą. Juk ar jau nebebus 
kas tokius “smarkius vyrus” 
suvaldąs?! Tai mes Grušlau- 
kiškiai laukiame ramesnių lai
kų. O sulauksime tuomet, ka
da nebebus pardavinėjama pra
keiktos baltakės, nes ji ir yra 
priežastis ramybės ardymo. Tai 
gi ir laukiame tos ramybės.

šininkas Kristijonas Kentraitis 
išaikvojes savo reikalams pašto 
pinigų virš 5,000 litų ramiai 
sau viršininkavo, 
revizijos, š. m. sausio 27 d.

Revizija atradus padaryta to
kį “šposą” viršininką p. Ken- 
traitį paprašė pasodinti šalto- 
jon, kas ir padaryta.

—q—
London. Vokiečių pasiūly

mą apie rubežių užtikrini
mą anglų “Times“ vadina 
žingsniu civilizacijos labui. 
Jis smerkia sudarymą siau-. ... . 3 ,
ro alijanso tarp Anglijos,-®®”1 Jauni; pradeda degtu- 
Francijos ir Belgijos be vo
kiečių.

Sudergy įsigalėjo blogas pa
protys — lošti kortomis. Lošia

dais, baigia litukais.
Gi laikraščių neskaitoma; ap

sišvietimu nesirūpina. Negerai.
Warsaw, Ind. Šioje daly 

Indiana ir Illinois valstijų 
pūtė smarkus vėjas, torna

Piktonai. Šiaulėnų vai. Au
dra. Sausio 4 d. 12 vai. naktį 
pakilo audra su perkūnija. Ra- 
vatkėlės savo namus šlakstė šv. 

Tokio. Japonai ruošia vantleniu> 0 kitos net per naktį 
Tokio kryžiais gulėjo laukdamos pas

kutinio teismo. St. Mi-as

Laikraštis

AR BUS PASIRAŠYTA LIE
TUVOS-LATVIJOS SUTARTIS 

Ryga. 11-13.
“Segodn.’’ padarė anketą, atsi-
klausdamas įvairių oficialių ir 
pusiauoficialių asmenų: “Al
bus pasirašyta Lietuvos ir Lat
vijos prekybos sutartis." Lietu- 

;vos atstovas Latvijai, p. Aukš
tuolis pareiškęs: “Lietuvos-Lat-

AMUNICIJA LIETUVAI j vijos sutarties pasirašymas — 
Roma, 7-2. — Penktadieni netolimas ateities klausimas.

—o—
Atėnai. Gelžkelninkų strei 

bet kiti rūpinasi jo Į kas Graikijoj dar nenura- Neapolio uoste sulaikyta 50 ge- 
{ mintas. ležinkelių vagonų, prikrautų su
—■............... ............... —i..—— 50,000 šautuvų ir 8 milionus

kulipkų. Apie šitą siuntinį val
diškosios įstaigos, bent čia Ne
apoly, nieko nežinojusios, kol pa 
«i?kejo, kad tas amunicijos siun 
tinys užsakytas Italijoje Lietu- 
vvos Vyriausybės už 30 milio- 
nų lirų. Tada leista amunicija 
sukrauti į laivą.

AVILKESBAR1EČIAM

Nedčlioj, Kovo-March 
15 d., 1925, įvyksta di
delės prakalbos. Rengia 
“VienybesM Draugai, 
bus Union Hali Svotai’ 
nėję, 12 East Market 
St., Wilkes-Barre, Pa. 
Pradžia 2 vai. popietų. 
Kalbės “Vienybės“ re
daktorius J. O. Sirvy
das ir direktorius K. 
Strumskis. Vietos ir a- 
pylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti, nes 
bus daug ko papasakota 
kaip apie Amerikos taip 
ir Lietuvos lietuvių da
bartinį judėjimą.

Chaplino Motina 
Vejama iš Amerikos

Traukinis Pervažiavo
Merginą Automobily

Paterson, N. J. Nelle Kopaek 
liko auka nelaimės, kada va
žiuojant su Irisu automobily per 
Susquehanna gelžkelio bėgius, 
traukinis ant jų karo užvažiavo. 
Bosą pritrenkė, bet jis išliko gy
vas. Mergina gi tapo užmušta 
ir prie to dar apdeginta, kadan- 

I gi automobilis užsidegė. Ji dir
bo Šilkų šapoje.

Senatas Atmetė
Coolidge’o Kandidatą

Washingtono. Kelis syk Char- 
lio Chaplino motinai I 
ginta laikas apsibuvimo Ameri
koje, bet dabar jokių pailginimų 
negalima daugiau duoti. Todėl 
ji žada išvažiuoti į Kanadą ir 
ten gyventi. Ji negali būti įlei
sta apsigyvenimui Amerikoje, 
nes serga neišgydoma liga. Bet 
ji jau gyvena čia treti metai.

uždarė sieną smulkiai Latvijos 
žuvei. Tatai ir esanti viena te- 
besitęsiamo ginčo priežasčių. 
Večinš reiškia vilčių, kad susi
tarimas būsiąs galimas, kai Lie
tuvos pirkliai suprasią laisvos 
konkurencijos naudą, kuri ture 
sianti numušt įvežamų iš Vo
kietijos prekių kainas. Be to, 
tautos turinčios bendrauti ne 
tik intelektualiame, bet ir eko
nominiame gyvenime.

GALVANAUSKŲ VIZITAS 
ANGLIJJOS KARALIENEI
Londonas, 13-11. — Vasario 

12 d. Jos Didenybė Britų Im
perijos karalienė priėmė Buck- 
inghamo rūmuose ponią Galva- 
nauskienę ir Lietuvos nepapras
tą pasiuntinį ir įgaliotą minis-, 
terį Londone p. Galvanauską.

GRAŽIOS VIETOS
Buktos dvaras, Liudvinavo v. 

Buktos dvaras yra abipusiai 
plento iš Mariampolės į Krosną, 

j Prieš karą dvaras buvo išnuo- 
muotas ir gražiai sutvarkytas^ 

{snljame veikė garinė spirito va
rykla. Karo metu dvaras liko 
apgriautas, keletas trobesių su 
deginta. Dvaras turėjo apie 900 
margų lauko. Dabar gavo visai 
kitokią išvaizdą: liko išparce
liuotas, palikta tik, rodos, 300Į 
margų, kuriuos nuomoja B. Pa
ti spirito varykla jau buvo su
griauta, bet dabar atstatyta ir 
veikia. Buktos dvaro daugiau
siai gavo mažažemiai ir dvaro 
darbininkai. Bet daugelis dar no 
turi trobų nei gyvulių, o ir su 
duona striuka.

naudingumas dar būsiąs aiškes-i Dvaro laukas ir pats dvaras 
■ - -- - - - - -- -'yra apsuptas iš trijų šonų gra-«

žiu žaliuojančiu mišku ir vin
giuojančia Šešupės sroy-e, kuri 
raižo viso dvaro laukus. Vaiz
dai labai gražūs. Už kokios pu
sės kilometro, nuo dvaro per 
Šešupę padarytas tiltas. Tiltas 
nuo karo laikų buvo netaisomas, 
nors vokiečių valdžios buvo pri-

Washington. Senatui pasida
linus pusiau. Coolidge siūlomas 
kandidatas į vyriausius proku
rorus. Warren, liko atmestas. 
Jis buvo kaltinamas kaipo pri
tarėjas cukraus 
tekis visai netiko {frokuroro vie- liečiam išmušė langus ir net tą 
tai. kurios užduotis yra trustus | pakartojo. O dabar sausio 27 d. 
persekioti. Jei vice-prezidentas n va|. vakaro išmušė pil. Pau- 
Dawes nebūtų pavėlavęs j posė- lauskui devynius langų stiklus.

. dį. tai Warren gal ir būtų likęs Mušė dėlto, kad neįsileido deg- 
buvo pail- (prokuroru. Bet Dawes miegojo tinės išgerti, kurią mušikai tu- 

hotely ir nors s 
bet pavėlavo.

Rockefellers Kapoja 
Algas Darbininkams

Pittsburgh. Pa. Nežiūrint vi
sų pastangų United Mine Wor
kers unijos, darbininkai Somer- 
sett ir Connelsville srities kasy
klų nesidėjo prie unijos. Ir šian
dien jie turi priimti algų nusi- 
kapojimą net sumoje 25-to nuo
šimčio. Jie ikšiol gaudavo po $1 
už iškastą toną. Kasyklas 
srity valdo Rockefelleris.

toje

kur- 
ku 1-

Cartesville, Ga. Italas 
pius čia, suvaręs septynias 
kas į graiką, restorano savinin
ką, paskui apipylė kūną gazoli
nu ir padegė.

Kairo. čia r a-t a kapas farao
no dukters, senesnis už Tuto ka
pą kokiu 1,700 metų.

Tam jau padaryta ne maža pa
siruošimo ir komisijos dar nc- 
pradėjusios tartis vien del tek- 
nikinių kliūčių. Nesenai visų 
Lietuvos pirklių buvę atsiklaus
ta, ar patogi būtų sutartis su 
Latvija ir tos anketos rezultatai 
netrukus būsią žinomi. Atstovas 
tiki, kad pakitėjusios Lietuvos 
ekonominės sąlygos ir tų dvie-( 
jų tautų simpatijos sudarysią 
patogias aplinkybes sutarčiai pa 
ii rašyt i. Latvijos Banko tary
bos pirmininkas, Ringoldas Kal- 
ningas pasakęs: Nesą abejoji
mo. kad toji sutartis abiems pu 
sems būsianti naudinga ir kai 
įvyksianti sutartis su Estija tas'

Grūšlaukis. Kretingos aps. — 
Apie Grušlaukį jau nupiešta iš 
abiejų pusių, būtent, iš gerosios 
ir blogosios. Bet šių abiejų pu
sių asmenys neatsilieka nuo vei 
kimo. Geroji pusė skaitydama 
laikraščius, darydama įvairių 
draugijų susirinkimus ir tt. no- nis. Latvijai, Estijai ir Lietuvai 
ri panaikint blogąją pusę, bet tikrai esą privalu leisti ir pa- 
toji blogoji neparsiduoda ir neat dėti laisvai pinigams cirkuliuo

ti. Panaikinus muitų sienas at- 
girtuokliavime, langų mušime ir pultų ne maža politinių klausi

mų, sujungtų su dabartine mui
tų politika.

Pramonininkas Braunas: Tu
riu pamato manyti, kad ne vien

silieka ir savo veikime, t.

tt.
Tas jau žinoma iš augščiau 

trusto ir kaipo rajįyto straipsnio, kad dviem pi-

kabinosi pribūti., įėjo su savimi. Pil. Paulauskai, 
. tuo neužsiimantys žmonės, ne-

------  norėjo tokių “ponų" klausyt, t. 
Herrin, III. Bomba, plyšdama y. įsileisti prigėrusius į savo na 

namuose Ku Klūks nario Fow- mug. jjį tai nukentėjo jiems 
ler'io. sužeidė jį ir jo žmoną.

Riga. Latviai paskyrė p. Sė
ją savo ambasadorių Amerikoje.

__ 30c 
__ 50c 
__ 50c 

25c

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—
Kalėdų giesmė
Dul du! dūdelė __
Stasys ________
Dzimdzi-Drimdzi
Malda, žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę__ . _u 30c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės,. Pau

lausko _________

Adresuokite
“VIENYBE”

193 Grand St., Bklyn, N. Y

langai. Be to Paulauskienė labai 
turėjo prašyti, kad daugiau ne- 
bemuštų. šiaip taip atprašė ir 
patį mušiką pažino. Jis vadina
si P. Pilybaitis, jaunas vyras, 
nesenai grįžęs iš kariumenės. 
Kas buvo drauge su juo. tie pa
bėgo.

Bet mušikas susigriebė, nes 
kad pažino, kalbėjosi, tai jis ir 
sakęs: “Aš išmušiau, aš ir įdė
siu langus.’’ Tai ryto metą atė
jo pas Paulauskus, paėmė lan
gui rėmus ir nusinešė įdėti. “Na 
bagas” matyt be apgalvojimo: 
daužo ir naujus deda.

Tai tokie “ištvirkėlių” darbai Tas pats atsitiko su tuščių stik- 
pas mus vis pasikartoja. Ir 
kasdien tik klausykis, kas Grūš
lauky atsitiks, jeigu pats neper
gyvenai tokio įvykio.

Bet nevisuomet kaltininkas 
taip greit pasirodo, kaip pas
kutiniu laiku. Kaip pirmiau; iš- Be viso to yra dar viena maža

Latvija, kaip manoma, bet ir gabenta iš Kalnyno miško me- 
Lietuva turėtų iš tos sutarties ūžiu, kurie tiesa, ilgai begulė- 
naudos. Tiesa, Lietuva tegali dama išnyko. Dabar tiltas pe- 
išvežti tik žemės ūkio produk-. reitais metais padarytas nau- 
tus. 6 Latvija turėtų Lietuvon'jas betoninis. Gražus naujas til 
platų gaminių išvežimą. Bet 
dabar apversta vokiečių prekė
mis Lietuva neturi iš ko rink
tis. o atidarius muitų sieną Vo
kietijos ir Latvijos eksportinin- 
kai imtų konkuruoti ir numu
štų kainas.

Latvijos pirklių sąjungos pir
mininkas Večinš: Kai nesenai 
buvau Lietuvoj, pastebėjau lie
tuvių norą užsidaryti nuo užsie 
nio, taip pat ir nuo Latvijos 
rinkos. 'Lietuva nepalankiai 
žiūri į ne Lietuvoj dirbtų ga
minių įvežimą. To pavyzdžiu ga 
Ii būti nesenai nepasisekęs mė
ginimas suorganizuoti mūsų ar
pų įvežimą Lietuvon. Pajutę 
Latvijos arpų užplūdimą lietu
viai tuojau pakeitė muitus ir ar 
pų išvežimas buvo sustabdytas.

tas, krūmuoti upės krantai, ne
toliese miškas, garinė lentpjūvė, 
kitoj plento pusėj — dvarelis —■ 
visa tai duoda malonaus akiai 
įspūdžio. Sapaila.

Turžėnai. (Kauno apskr.) —. 
“Lietuvos” 32 num. buvo rašy
ta. kad plente nuo Jonavos ligi 
Turžėnų plėšikai puola žmones. 
Energingomis Jonavos policijos 
pastangomis pasisekė tų plėšikų 
gaują sulaikyti. Pas juos kra
tos metu rasta daug pavogtų 
daiktų. Plėšikais pasirodė esą: 
Juozas Bartašius, Jeronimas 
Maleckas, Zigmas Liužinas ir 
Pranas Zajančkauskas.

50c linių bonkų įvežimu. Buvo ati
darytas nedidelis stiklo fabri
kas. Seime imta reikalauti ap
saugoti tautinę pramonę pakė
lus muitus. Dabar stiklo įveži
mas Lietuvon yra negalimas.

Komedijų Vaidintojai!
isi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE

ir
PANELĖ TIPSE

Vaidina Keturios Moterys
Vienas Aktas

Kaina — — — 25c.
“Vienbyės” 

Vienas Šeras 
10 dolarių.

mušus Razmai langus, eina aik- priežastis. Nesenai Lietuva 
štėn, kad būk Razmai ir podici- daug įvežė Latvijon vyšnių. Lat 
ja ant nekalto užsipuolė. Keli‘vijos sodininkai užprotestavo ir
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Rašo A. č.

Kaip auklėti patriotizmą.
Ne visi lietuviai dar yra pa

siekę to laipsnio, kada žmogus 
ima suprasti kas jis yra, ir ži
no iįavo vertę. Daugelis lietuvių 
stačiai gėdisi pasisakyti, kad 
esą lietuviai. Daugelis visą savo 

(gyvenimą pašvenčia niekinimui 
i to ką kiti lietuviai daro ir dir
ba.

Todėl patriotizipo auklėjimas 
ir skiepijimas-lietuviuose nėra 
užbaigtas darbas. Vienas rašy
tojas “Lietuvoje” siūlo sekantį 
būdą tą darbą varyti:

“Didelė retenybė yra rasti 
kaimiečių butuose bent vieną 
paveikslą senovės Lietuvių ku
nigaikščių ar žymesnių tautos 
vadų. Rusų laikais buvo gali
ma už 5 kapeikas nusipirkti di
delį caro ar carienės paveikslą, 

| ir tuos paveikslus ūkininkai lai- 
Vl-tą metinį suvažiavimą, kuris buvo gausus, kaip daly-’kydavę greta šventųjų paveik- 
vavusiais šėrininkais, taip gerais nutarimais ir jaukum 
visų dalyvavusių vientaučių ūpu. Aišku darosi, kad “Vie
nybės” Bendrovė, ramiomis ir švariomis idėjinėmis pa
stangomis, sumanaus ir pasišventusio Direktoriato pri- 
žiūromu bizniu, pradeda pralenkti visas buvusias ir esa
mas mūsų bendroves Amerikoje. Daugelis mūsų bendro
vių, po dešimtį sykių didesnius kapitalus sukėlusios, trum 
ją laiką išgyveno ir mirė; tuomtarpu ši bendrovė, iš 

$75,000 inkorporuota kapitalo sukėlė tik apie $20,000 (t. 
y. beveik tik ketvirtą dalį!), įstengė nupirkti didžiulį na
mą, įtaisyti mašinerijas, laikraštį padaryti iš savaitinio 
į 3 sykius savaitei — ir gerai gyvuoja (ir nuošimčius per 
3 metus šėrininkams mokėjo; tik’ pastaraisiais sunkes
niais metais nemokėjo, bet ateityje ruošiamasi mokėti). 
Tas daug reiškia!

Matomai, tautybės ir pažangos idėja, kuri išlaikė 
“Vienybę” per 39 metus, ir dabar tebėra stipriausiu mag- 
nesu, patraukiančiu prie savęs sveikos minties lietuvius, 
kurie šią bendrovę auklėja ir visokeriopais būdais ją 
remia.

Apie 1,000 žmonių yra pirkę Šerus. Tie žmonės yra 
pasisklaistę po visą Ameriką ir Lietuvą, vienok į seimus 
arba patys atvyksta arba savo pavadus rūpestingai pri
siunčia, taip, kad šios bendrovės seimai visuomet turi 
legalinį kvorumą ir savo reikalus atlieka, kaip New Yor- 
ko valstijos įstatymai reikalauja. Tas daug reiškia ir 
visiems šėrininkams reikia atiduoti gražus kreditas!

Dabar šis seimas, ne tik neatleido savo įtempto dar
bo už vajų prie “Vienybes” Dienraščio, bet dar stipriau 
už šitą pasibriežė, kaip naujais Šerais, taip energingu rin 
kimu'dienraščiui reikalingų naujų skaitytojų ir visokiais 
būdais kėlimu kapitalo nors bent iki $50,000, kad būtų 
galima saugiai leisti dienraštis, — kurio reikalingumą vi
si mato. Iki to laiko bus leidžiama “Vienybė” 3 sykius, ir 
vėliaus gal 4 sykius į savaitę; taipgi techniškai gerinama, 
kaip va: įtaisant dar gražesnes ir stambesnes raides, pri
organizuojant naujus bendradarbius, etc.

Dėlto dabar ir paakinama visi “Vienybės” šėrininkai, 
skaitytojai, bendradarbiai ir rėmėjai — abelnai visa pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė, — kad paduotų 
savo energingą ranką “Vienybės” Bendrovei, jos Direk- 
toriatui, jos biznio vedėjui ir jos redakcijai. Kuomet A- 
merikos lietuvių gyvenimas sunkėja iš lauko, tuomet mes 
vienykimės ir stiprėkime iš vidaus. *

Daug pečių surėmę, namus sukrauna. Sukrausime 
ir mes. Jei energingai dirbsime, tai ateinančiais metais 
•— apvaikščiodami “Vienybės” 40 metų jubilėjų — galė
sime turėti stambų tautiškai-liberalinį dienraštį.

fl Redakcijos Straipsniai |Į
VIENYBĖS BENDROVĖS SEIMUI PRAĖJUS.

Pora dienų atgal Brooklyno lietuviai perleido įvy
kį, kuris rodos neturi plačios reikšmės mūsų visai tautai, 
bet lietuvių išeivybei Amerikoje yra gana įspūdingas 
ir žadąs daug skaisčių vilčių. Mes turime omenyje tik ką 
praėjusį “Vienybės” Bendrovės šėrininkų (dalininkų)

Beveik tuo metu, kai gimė pasaulyje kalba, 
gimė ir daina. Pirmykščiam žmogui gamta buvo 
nesuprantama dievybė, kuri kalbėjo jam nesu
prantama kalba. Jis stengėsi prisiartinti prie tos 
dievybes, ir norėjo jos kalba kalbėti. Iš čia kilo 
įvairūs gamtos balsų pamėgdžiojimai, iš čia pir
mieji jaustukai, o iš pastarųjų žodžiai, kalba ir 
daina. Ir toji pirmykšte daina, sudėtinumo žvilg
sniu, buvo paprasčiausia, t. y. labai mažai turėjo 
žodžių, kurie turėtų atskiros, savaimingos pras
mės. Daugumoj pirmykštės dainos susidėjo vien 
iš jaustukų, t. y. Įvairių šauksmų, reiškiančių ši 
ar kitą jausmą. Ištikus žmogų džiaugsmui ar 
skausmui, retas jį tylomis prieina, bet dauguma 
jį lydi tam tikra veido ‘išraiška, judėjimais ar 
šauksmais, šis jausmų reiškimas pagimdo žmo
gui dainą, o jos dėka jis reiškė išoriniam pasau
liui savo vidujinį sielos gyvenimą. Dainos aidais 
liejo savo džiaugsmus, sielvartus, 'laimes ir ne
laimes.

slų seklyčiose. Dabar tegalima 
Lietuvoje gauti tik keturių Lie
tuvos kunigaikščių paveikslus, 
bet tie piešti Varno ir Jomanto, 
yra brangūs.”

Vokiečiai Klaipėdoj nerimsta.
Vokiškieji elementai Klripė- 

c’ojc, nežiūrint užvertos Ber- 
linc sutarties tarp Lietuvos ir 
Vokietijos del Klaipėdoje gyve
nančių vokiečių likimo, vistiek 
nerimsta ir prisilaiko vilties, 
kad Klaipėda vėl kada nors bus 
“Memelandu.”

Labai negražiai paskutiniu 
laiku pasirodė taip vadinami 
“geverkšaftai”, arba darbinin
kų unijos. Kaip žinoma, buvo 
perrenkama nauja Krašto Direk 
tori ja ir visi unijų vadai laiške 
pritarė vokiečio Bocherto kandi
datūrai į Direktorijos pirminin
kus. Bet paskui ėmė protestuo
ti ir priekabių ieškoti. Matyti, 
gavo įsakymų iš Vokietijos.

—o— 
Valdžia moka keršyti.

Senatas Amerikos turi pasky
ręs tam tikra komisiją patyri-
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tai rastume dainelių,' kur
taksas iš didžiųjų korporacijų. 
Komisijos pirmininku yra sena
torius Couzens. Jam pasidarba
vus, tapo priparodyta, kad vie- 

Rašytojas toliau sako, kad to naj laivų kompanijai dovanota 
kie paveikslai Lietuvos kuni- apie septyni milionai, plieno 
gaikščių, kabėdami kiekvieno trustui leista pasinaudoti išpū- 
lictuvio namuose, primintų apie 
garbingą Lietuvos praeitį, ir bū 
tų susidomėjimo dalyku augan
tiems vaikams.

Amerikiečiai lietuviai tą se
nai buvo supratę ir kelios de
šimtys metų atgal išleidę labai 
gražių paveikslų Lietuvos kuni
gaikščių, kovų ir tam panašiai. 
Tų paveikslų dar ir šiandien 
galima gauti “Vienybės” kny
gyne.

i

Ir

i

Lietuvių tauta yra toji tauta, kuri daug dai
nuoja. Jos dainų rinkiniuose mes užtiksime įvai
rių Įvairiausių dainelių. Randame ir tokių, kurios 
daugumoj susideda iš jaustukų ar ištiktukų. Jei 
pažiūrėtume Niemio ar Sabaliausko rinkiniuosna, 

•ios tik ir liūliuoja vien 
“saduto, nito, lingo tatato tato.” Bet augo kul
tūra, mainėsi gyvenimas, augo tautos sąmonė ir 
dainoje pradėjo ieškoti sąmoningumo. Tada pra
dėjo mažėti pirmosios iš jaustukų nupintos dai
nelės, o įsigalėjo prasmės žodžių turinčios, dainos 
k. a. epinio, lirinio ir draminio pobūdžio.

Nerišime klausimo, kurios rūšies dainelės 
pirma pasirodė, tik priminsime, kad mūsų 
dies dainos daugumoj yra sinkretinės — 
kretizmas aiškiai jaučiamas.

Dabar eisime prie užbrėžto tikslo, prie 
su liaudies dainų erotikos, prie lirinio, draminio 
pobūdžio dainelių.

“Alles, was der Dichter uns geben kanu, 
ist seine Individualitaet, ” sako Schiller’is. Mūsų 
liaudies dainos yra jos pačios kūryba, tai iš jų 
galima suprasti tautos sielą ir širdį, čia paliesime 
vieną iš opiausių širdies gijų, erotinius jausmus 
ir pažiūrėsime, kaip jie atrodo mūsų tautos kūry
boje. Retas jausmas taip vyrauja žmonių širdyse, 
retas yra taip galingas, kaip erotinis jausmas. 
Erotinė meilė randama visose tautose. Prisimin
kime stabmeldžių laikus, eroso dievus ir pama
tysim kokią reikšmę toji erotika turėjo. Bet ne 
visų tautų erotika yra vienodai reiškiama; ji 
kiekvienoj tautoj sulyg jos būdo ir sielos ypaty
bių reiškiasi. Lietuvių sielos ypatybė yra ta, 
kad ji visada eina entuziazmingai vien idealo, ne 

balus ir kasė senus kaulus vi- sąmonės, vedama. Tai geriausiai patvirtina mū- 
sur. ^ų tautos istorija. Juk neturime istorijoj, mok-

Bet šiandien anglų vietą už-’slo žvilgsniu, nei vieno augšto proto žmogaus, 
ima amerikonai, nes ameriko
nai turi daugiau pinigų. Ame
rikonai prilindo su dolariais ne
tik prie visų Anglijos ekspedi
cijų, bet jau organizavo keletą 
ir savo. Paskutinė, vedama prof. 
Bcbce, štai surado garsią Sa- 
rogoso jūrą, kurį susideda iš 

ajarų, pluduruojan- 
okeano. Prof. Bebee 
žolių sudėtį.

sta verte nuosavybės kelių de- 
sėtkų milionų, tas pats pavely
ta daryti ir alumino trustui.

Valdininkai iždo departamen 
to tada subruzdo ir pradėjo 
knistis po senatorių Couzenu. 
Ir prisikabino prie jo, kad jo 
paties income taksų blanka ne
tikra. Senatorius Couzens ir sa
ko: “šis atsitikimas parodo, 
kas nutinka piliečiui, norinčiam 
išvalyti supuvimą valdžioje.”

—o
Amerikonai stumia lauk anglų 

Mokslo Jauke.
Pirma karo anglai stovėjo piri 

moję vietoje, kaipo tauta, kuri 
turi išsiuntinėjus! į visus pa-

liau-
sin-

mū-

mo, 
irgi

DAR PRIE MEKSIKOS 
BAŽNYTINIŲ BRUZDĖJIMŲ.

Dar keletas metų atgal Meksika turėjo savo antrąjį] 
zvąrdą — “Suiručių Šalis.” Matomai ši pravardė meksiko- 
riams nepamėgo. Jie pradėjo tyrinėti savo istoriją ir at
rado, kad jie tą pravardę teisingai užsipelnė. Tačiaus jie 
iš savo istorijos sužinojo ir priežastis, kodėl Meksikoje 
amžinai suirutės. Pirmiausiai — tai didelė liaudies tam
sybė. Toliaus ir ant galo — tai bažnytinė politika. Meksi
ka — tai buvo katalikų bažnyčių ir vienuolynų kraštas. 
Politikieriai, ieškodami sau garbės, glaustėsi tai prie vie
no, tai prie kito vienuolyno, ir jų vienuolių “generoluo
se” rasdavo sau slaptą paramą kelti revoliucijas. Dažnai 
net Roma apie tokius vienuolynų “triksus” nežinodavo; 
o jeigu ir žinodavo, tai per pirštus žiūrėdavo. Taip ir tę
sėsi revoliucijos, diktatūros; vėl revoliucijos ir vėl dik
tatūros. Tas, žinoma, pavertė Meksiką į ekonominių, po
litinių ir dorinių griuvėsių krūvą.

Bet štai Meksika prabudo. Jos šviesesni piliečiai pa
matė savo krašto nelaimės veromę, ir ją pradėjo “dre- 
nažuoti.” Vyriausis meksikonų žygis buvo — atskyrimas 
bažnyčios nuo valstybės. Toliaus, sureguliavimas tikybi
nių santykių tarpe bažnyčios ir valstybės. Federalėn Kon 
stitucijon įdėjo paragrafą 130, kuris uždraudžia visokių 
sektų kunigams laikyti pamaldas, jeigu kunigas ne Mek
sikoje gimęs. Tas atrodytų aštrus drausmas, bet meksi- 
ikonams buvo labai reikalingas, kadangi tik “importuoti” 
^dvasiškiai daugiausia į valstybės reikalus maišydavosi.

—o—
Gražiausios lietuvaitės ieškos.

žurnalas “Krivūlė” Lietuvo
je, kaip anuomet “Vienybė” ren 
gia konkursą gražiausios lietu
vaitės. Į sprendėjus-teisėjus —
išrinkta keletas dailininkų ir ra- šaulio kraštus daugiausia mok- 
šytojas Kazys Puida. Parink- šio ekspedicijų. 'Anglai kasinė- 

Įtoji gražiausi lietuvaitė tada jo senus miestus Azijoje, Af- 
! bus kviečiama pozuoti paveiks- (rikoje ir kitur. Anglai rinko va
lui Birutes, kuris manoma pa
dėti Karo Muzėjuje.

—o—
Galvanauske diplomatinis
Bankietas.
Iš Londono atėjo žinių, 

Galvanauskas ten sukėlė ban- 
kietą diplomatams vasario 16- 
tą dieną, kad paminėti Nepri
klausomybės sukaktuves. Da
lyvavo apie pustrečio šimto sve
čių. Tarp jų: Francijos, Vokie
tijos ir Japonijos ambasado
riai su žmonomis, Anglijos pre
mjero Baldwin© žmona ir ke
letas parliament© narių.

Galvanauskas rodė svečiams 
Lietuvos dailininkų paveikslus. 
Ypatingai visiems buvo įdomu 
matyti paveikslai Lietuvos ku
nigaikščių, kurie rodė, kad Lie
tuva seniau nebuvo “bulvių lau
kai” ir turėjo netik sermėgių, 
bet ir kiltesnių vyrų.

—o— 
Įvažiavimas į Rusiją.

Tūlas vyrukas, kuris iš 
tuvos prašėsi įsileisti į Sovietų 
Rusiją, sako:

“Kaune rusų atstovybėje man 
padavė devynias anketas ir tris 
prošenes prirašyti.”

Ir prie caro tokių ceremonijų 
nereikėdavo.

kad

Lie-

milžiniškų 
čių vidury 
tyrinės tų

šliupas negaus valstybinės 
Stipendijos.
Vas. 20 Seime buvo svarsto

mas žygelio įneštas klausimas 
apie suteikimą stipendijos, arba 
pensijos, D-rui šliupui. Kaip ži
noma, pensijas gauna Basanavi 
čius, Jablonskis ir kiti “Auš
ros” laikų veikėjai. Bet šliupas 
tuom nuo jų skiriasi, kad jis 
buvo karštas priešas kataliky
bės ir kunigų. Dėlto krikščionių 
demokratų balsais pensijos nu
tarta jam neduoti. Tokia 
yra kataliku lygybė.

Pensijas nutarta duoti 
Martynui Jankui,,, Pranui 
šiotui, Petrui Vileišiui ir 
tulioniui.

bet iš antros pusės grakščių, apsukrių, gilios in
tuicijos žmonių mes rasime. Tai tokia mūsų tau
tos ypatybė; jai trūksta sąmonės, bet todėl ran
dame kilnių idealų. Dabar, žiūrėdami į mūsų liau
dies erotiką, matysim, kaip gražiai ją liaudis 
idealizuoja. Tik išsiskaitykime lietuvių erotinės 
meilės dainas, tuojau kris i akis, kad lietuviai 
yra skaistumo mėgėjai: jiems erotinė meilė yra 
didžiausia šventenybė, joje lietuviai jautę pa
slėptą grožę. Štai, bernelis joja pas savo mer
gelę, randa ją žlugtį skalbiant ir meiliais žo
deliais kviečia pas save:

“Eik še, mergele, 
Artyn pas mane, 
Kalbėsi v’ mudu 
Meilius žodelius.”
(Jušk. “Svodbinės dainos” 7

Bet mergelė, bijodama prapuldyti savo vainiką at 
sikalbinėja:

Kiek čia tragizme! Kaip gražiai pasakyta! 
kur tik pažiūrėsime, visur kiekvienoj dainoj, 

matai skaistumą, štai dar viena {būdinga dai
nelė. Mergelė laukia bernelio ir kalba:

“O aš pakločiau jam patalėlį 
Trijų eilių perynėlių;
O aš padėčia jam po galvele 
Tris baltuosius priegalvėlius; 
O aš prigulčiau jam prie šalelės, 
Kai rūtelė prie lovelės;
Aš paprašysiu raibų gaidelių, 
Kad ilgintų tamsią naktelę. 
Aš išmiegojau visą naktelę, 
Iškalbėjau meilius žodelius.” 

(Jušk. “Svodb. d.”- 82 par.) 
Čia skaistumas irgi aiškiausiai spindi. Paly

ginkime šią dainelę su svetimtaučių liaudiei kū
ryba, o pamatysime skirtumą, štai, kad ir suo
mių “Kalevala” negali, skaistumo žvilgsniu, ly
gintis su mūsų dainomis. Tai įrodyti pacituosiu 
vieną “Kalevalos” vietą, kaip tiktai panašią aug- 
ščiau minėtai dainelei. Lemminkoino piršlybos į 
Saaros Kyllikkę taip apdainuojamos:

“Ir taip lengvas Lemminkoinas, 
( Tas pats, gražus Kaukomielis,
Moterų sustabdė juoką, 
Iš mergyčių nebeliko 
Nė vienos nors ir tyriausios, 
Kurios jis nebūtų lietęs, 
Su kuria nebūt gulėjęs.”

(“Kalevala”, 74 p.) 
čia jau nebejuntam tokio tyrumo, skaistu- 
kaip mūsų dainose. Imkime “Odisėją.” Ten 
tokio skaistumo nėra, tai gali įrodyti Odisė

jo vaišės pas Kalipsę; antra, ir patys graikų die
vai nespindėjo dideliu skaistumu — tai patvir
tina ta pati “Odisėja.” Pagaliau iš kur tik paim
sim, ar rusų liaudies dainas, kur džiaugiamasi 
erotinių jausmų patenkinimu, ar vokiečių “Volks- 
lieder,” niekur nerasime tokio ramaus skaistumo, 
tokio erotinės meilės idealizavimo. Tai ne mes 
patys pamatėme, bet mums svetimtaučiai paro
dė. Rėzai išleidus (liaudies dainų rinkinius, nuste
bo svetimtaučiai šių dainų grože ir štai, garsie
ji vokiečiai, Goethe, Lessingas, Herderis, išstudi
javę mūsų dainas, iškėlė aikštėn šeimyninių jau
smų švelnumą, skaistumą ir tikrąją poeziją. 
Štai, Goethes žodžiai, kuriuos jis pasakė apie 
mūsų liaudies dainas. “Es gibt nur eine Poesie 
die echte, wahre; alles andere ist nur Annaeh- 
rung und Schein. Das Talent ist dem Bauern so 
gut gegeben als dem Ritter.” Ir šis švelnus skai
stumas trykšte trykšta iš mūsų liaudies kūryboj 

Koks čia jausmų gausumas, plonumas! Ero
tinės dainos taip ir pilnos svajonių. Bernelis 
skiria mergelei įvairiausių dovanų: grėblelių, 
gražių žirgelių; mergelė berneliui: juostų, svajo
ja apie karaliūnus, kurie turi: “tris karietas vis 
aukseliu Išdabintas ir šešias žirgus vis aukseliu 
pakaustytus,” jo dvaro vartai esą “vieni žalio 
vario, antri misingėlio,” o pačiame dvare geria
ma “iš aukso sklenyčios iš karaliaus vyniny- 
čios.” (Basanavič. “Ožkabal. dainos”). Visos tos 
svajonės plaukia iš erotinės meilės jausmų gau
sumo. Bernelis ir mergelė erotinėje vienas kitą 
idealizuoja ir gilinąs į smulkmenas. Mergelė žiū
ri bernelio išorinio gražumo; jai bernelis, tai 
“baltas gražus dobilėlis,” “jaunasis bernelis,” 
“bajorų sūnelis” ir tt.; mergelė berneliui “širdies 
ramintojėlė,” “guodėja” “plonų drobelių audėjė
lė,” “žlugtelio skalbėjėlė,” ir tt. Panašių epite
tų pilnos pilnos liaudies dainos. Tai matome koks 
jausmų plonumas, koks gilinimasis į smulkme
nas. štai dar vienas pavyzdis augščiau minėtai

122 p.) ’minčiai patvirtinti:

“Neisiu, bernyti, 
Artyn pas tave, 
Aš prapuldysiu 
Savo vainiką.”

(Toliaus Bus) 
0-------------- o-------------- o

PAUKŠČIŲ BROLIS

(Ten pat.
Matom, kaip trykšta šioj dainelėj skaistu

mas. Lietuviai neieško ir nesidžiaugia erotinių 
jausmų patenkinimu, bet jo vengia ir, atsitikus 
nelaimei, gražiai, nekaltai, su giliu gailesiu tai 
apdainuoja, šiam atsitikimui visada “jos (dai
nos) randa taip ramų, blaivų ir skaistų išreiški
mą, ne kaip kitose literatūrose. Todėl lietuviai 
turi, kaip meilės simbolį, ne prabangią rože, bet 
mažalapę, žolią rūtą, kuri kartu yra nekaltybės 
išreiškimu.” (Dr. J. Ehret “Litauen", 329 p.) 

štai vienos dainos turinys. Mergelė, praradu 
si vainiką, prašo bernužį paimti iš svirnelio kar-' 
dą ir iškapoti jos’daržely rūteles, kad šios šir
dies jai nebekankintų. Bernelis tai įvykdo. Bet 
mergelė dar liabiau susimąsto, nusigąsta, blogai 

tucijos* kryptis nepatiko Romai (protestonų dvasiškija padariusi ir prašo Dievą lietaus, kad jos rūtelės

mat

dar: 
Ma- 
Ma-

Dar toliaus. Įdėta paragrafas, kuriuo apribojama — ne
daugiau vienas kunigas ant 1,000 parapijonų (jų dažnai 
buvo Meksikoje, kad 10 šeimynų turėjo statyti bažnyčią 
ir išlaikyti kunigą!).

Ir taip toliaus.
Suprantama, kad šitokį Meksikos valdžios ir konsti-

greitai susitaikė). Buvo bandoma iš Romos aštriai prieš 
Meksiką reaguoti, bet nieko iš to neišėjo. Išėjo dar blo
giau del Romos — Meksikos kunigų dalis nuo Romos 
visai atsimetė ir įkūrė Meksikos Tautos Katalikų Bažny
čią — pamaldos bus meksikonų kalboje, kunigai galės 
vesti ir tt. Taip lygiai, kaip katalikų dvasiškija padarė 
Čekoslovakijoje. Net ir protestonų dvasiškija Meksikoje 
nutarė atsimesti nuo savo vyskupų, kurie gyvena užsie
niuose ir juos valdo. Tarpe Meksikos religijų atgįja gry
nai tautinė dvasė.

atželtų. Veltui, ir vėl nusivilimaš:
“Atžels rūtelės,
Atžels metelės, 

Negrįžš jaunos dienelės, —
Kad jau pavyto
Rūtų vainikėlis

Už geltonų kaselių;
Kad surūdijo
Aukso žiedužėlis

Ant baltųjų rankelių.”
(Jušk. “Svodb. dain.” 109 par.)

Aš esu jau paukščių brolis, 
Jaunystėlė — man sparnai; 
Mano kelias melsvas tolis, 
Palydovai gi — sapnai. 
Aš svajones pavadinęs, ' 
Su džiaugsmu ir atvirai 
Arą — vėju apkabinęs 
Skrjsiu ten augštai, augštai! 
Kur pilkieji debesėliai... 
Ten kur saulės žiburiai 
Kur neslankioja šešėliai... 
Ten augštai, augštai, augštai! 
Gal surasiu gėlių rytą 
Daug skaistesnį negu čia? 
Gal nupinsiu dainą kitą 
Nenuvytinta kančia? 
Gal ten rožės daug gražesnės 
Austos meilės paslapties? 
Išsirinksiu sau meilesnes 
Ir prisegsiu prie širdies. 
Skrisiu aš sparnais jaunystės 
Su svajonėmis lengvai, 
Ten, virš saulės, prie dievystės 
Ten augštai, augštai, augštai.

AŠ dar jaunas paukščių brolis... 
Nors čia siunta viesulai, 
Ten kur nyksta melsvas tolis, 
Skrisiu aš augštai, augštai.

And. Borkauskas.
___ ___ „______ :____ ..
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Kristaus Mokslas ir Šių Laikų Kunigai

Rašo Racionalas

Kristus sakė: “Jums buvo 
sakyta — Akis už akį, dantis 
už dantį: bet aš jums sakau 
— Nesipriešinkite blogiems dar 
bams.”

Ką Garmus darė dabartiniam

bus teistas be susimylėjimo; su 
simylėjimas pergalės teismą.”

Ar dabartinių Garmų darbuo
se tokie dalykai atspindi? Ne. 
Jie pavartoja tik tiek Kristaus 
mokslo, kiek jiems naudinga,

“Vero verius quid 
sit, audi.”

poros tūkstan- 
Dievas atsiun- 
savo vienatinį 
atpirktų žmo-

Krikščioniški, o ypač katali
kiški kunigai kala žmonėms į 
galvas, kad arti 
čių metų atgal, 
tęs ant žemės 
sūnų, idant jis
ne nuo prapulties. To Dievo sū
naus vardas buvęs Kristus. Kris 
tus vaikščiojęs tarpe žmonių, ir 
labiausiai tarpe prispaustųjų, 
skurdžių ir varguolių; jis pa
smerkęs turčius ir skriaudikus, 
ir paskelbęs naują mokslą. Kri
stus turėjęs dvyliką apaštalų, 
ir per juos paskelbęs Dievo pa
reiškimus žemės žmonių gimi
nėms. žodžiu, Kristus skelbė 
pats ir per savo apaštalus Nau
ją Evangeliją; jis pradėjo, o 
apaštalai pabaigė. Vietas Kris
taus apaštalų sakosi dabar už
ima kunigai. Reiškia, kunigai 
tai Dievo tarnai, — išaiškin
tojai ir prižiūrėtojai Kristaus 
evangelijos.

Neklausinėjant tų visų davi
nių ir nesiginčijant apie 'Kris
taus gyvenimą arba visai nebu
vimą — ir jei jis buvo, kas jis 
buvo: ar Dievo sūnus, ar tik 
žmogus, vadas — pažiūrėkime 
kaip šių laikų kunigai Kristaus 
mokslą aiškina ir pildo. Mes 
turime daugiausia reikalų su ka 
talikų kunigais, kurių 99 nuoš. 
yra klerikalais, tai mintyje juos 
ir turėsime.

Jau visiems yra žinoma, kad 
kunigai tankiai aiškina, jog 
Kristus sakęs: “Lengviau yra 
kupranugariui perlįsti per ada
tos skylutę, kaip turčiui įeiti į 
dangų.” Ir taip pat visiems yra 
žinoma, kad kunigai “dangaus” 
visai nepaiso, ir kraunasi tur
tą kiek tik galėdami. Dabar 
paimkime kitus kunigų aiški
nimus.

Kaip kunigų reklamuojamas 
šventraštis paduoda, Kristus y- 
ra pasakęs:

“Jums buvo (Maižiaus) sa
kyta — Akis už akį, dantis už 
dantį: bet aš sakau — Nesi
priešinkite blogiems darbams.”

“Ir jei kas kirs per dešinį 
žandą, atgrįžkite ir kitą.”

“Mylėkite savo priešus.”
“Neteiskite kitų,' nes patys 

būsite teisti; neapkaltinkite, 
nes būsite apkaltinti.”

“Ir jeigu kas jumis patrauks 
teisman, ir atims užvelkalą, ati
duokite ir apsiautalą.”

“Nedarykite niekam pikto'; 
darykite visiems gerą.”

“Atleiskite, ir bus jums at
leista.”

“Kas teis be susimylėjimo, 
bus teistas be susimylėjimo; su- 
simyĮėjimas pergalės teismą.”

Tuos tad ir lietuviški kunigai 
Kristaus pareiškimus skelbia ir 
aiškina.
Garmų 
teks.

Bet ar jie juos seka? 
ir Taškūnų mums už-
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Gamtos ir Kaimo Vaizdai
Fotografijos Mariam polės Gimnazijos prof. Tono

Rotograviuros būdu spausdintos
Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:

1. Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj.
2. Upelis Suvalkų apskrity.
3. Šešupė ties Mariampole, Carcinkai
4. Skalbėja suvalkietė.
5. Suvalkiečiai kerta rugius
6. Rugių gubos Suvalkų laukuose.
7. Kelelis per mišką. ’ / * jf
8. Ruduo Lietuvoje.
9. žąsys ūkininko kieme.

10. Apsnigta ūkininko trioba.

jno

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

301=30ZOE3OC iodo

o 
D 

3OE3OD

Iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

•1. Amerika Pirty. 3 verksmų kome-dija, lošia 7 vyrai ir 2 
moterys, labai juokinga---------------------------------- 25c

2. Ant Bedugnės Krašto. 3 veiksmų drama. Vaidina 6 vy
rai ir 2 moterys-------------------------------------------- 25c

3. Byla del Linų Markos. Dviejų veiksmų, šonus laužan
ti komedija iš Lietuvos gyvenimo, vaidina 6 vyrai — 25c

4. Komedijos. Septynios Komedijos Mėgėjų Teatrui, čia
yra rinkinis įvairių lengvų komedijų, kur nereikia nei 
didelių scenerijų nei daug lošėjų, o publikai jos visos 
patiks.----------- ----------------------------------------------- 75c

5. Karolio Teta. 3 veiksmų komedija, versta iš lenkų kal
bos, vaidina 6 vyrai, 5 moterys------------------------ 40c

6. Komedijos. Keturios Čiurlionienės komedijos: Pinigėliai
Karalaitė Tikroji Teisybė, Gegužis ir Kuprotas Oželis 60c

7. Lapkus. Klasiška 3 veiksmų komedija, vaidina 3 mote
rys ir du vyrai------------------------------------------ — 30c

8. Teodolinda. Populiariška Kauno Valstybės Teatro kome-
djia, vieno veiksmo, vaidina 3 vyrai ir 3 moterys------ 20c

9. Vienas iš mūsų Turi Apsivesti. Vieno veiksmo kome
dija, vaidina dvi moterys ir du vyrai---------------- 20c

10. Vergijos Griuvėsiuose. Nauja keturių veiksmų drama
iš Lietuvos atsistatymo. Vaidina 11 vyrų ir 5 moterys.
Didelis veikalas —------- —• — — — — — —.------- 50c

11. Šykštuolis. Garsaus franco Moliere’o 5 veiksmų kome
dija, atvaizdinanti šykštuolį žmogų. Vaidina 11 vyrų ir 
trys moterys--------------------------------------------------- 60c

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

memente su snaKiu Ar elgesį 
pagal Kristaus mokslą? žinoma, 
kad ne! Pagal čia paduotą Kri
staus principą, krikščionis ne
turi priešintis jei kas ką blogą 
apie jį sako, ar ką blogą jam 
daro. Jis turi ramiai nukentė
ti.

Toliaus Kristus sako: “Ir jei 
Kas kirs per dešinį žandą, at
grįžkite ir kitą.”

Ne, dabartiniai kunigai to ne 
daro. Jie netik neatsuka kito 
žando, bet dar bando duoti tvir
tesnį smūgį už gautą. Garmaus 
-šliakio dalykas yra pavyzdis.

Dar toliaus Kristus pasakė: 
“Mylėk savo priešus.” Tuo pa
sakymu, jis nustatė, kad jei kas 
tau bloga darys, atsinešk linkui 
jo gerai, — “Mylėk savo prie
šą.” Kuomet jis pamatys, kad 
jo blogi atsinešimai yra sutin
kami gerais atsinešimais, tai 
jis persimainys, ir už gerą at
lygins geru. Bet gi Garniai to 
nepraktikuoja.

Ir vėl Kristus sakė: “Neteis
kite kitų, nes patys būsite tei
siami; neapkaltinkite, nes būsi
te apkaltinti.”

Kristus ir jo pasekėjai ne tik 
neskundė ir neteisė kitų teis
muose, bet kuomet buvo perse
kiojami ir teisiami, niekuomet 
neišmetinėjo, nesipriešino. Kuo
met Kristų kankino ir tyčiojo
si, jis sakė: “Tėve, atleisk jiems 
nes jie nežino ką daro.” Juda 
Kristų net pardavė, o ar Kris
tus jį pasmerkė? Ne. Kristus 
pasakė: Tai yra tokia valia Tė
vo dangiško.

Gi mūsų dienų Kristaus pa
sekėjai, ir Lietuvoje ir Ameri
koje labai tankiai sulošia Judos 
rolę, ir tankiai bėgdami skusti

* visai be pamato, — kaip Newar 
ke vėlesniais laikais. Jie mina 
Kristaus mokslą po puspadžiu 
ir trankosi po teismus — ne 
kaipo Kristus skundžiami, bet 
kaip senovės žydų kunigai Kri
stų persekiodami.

Ir kuomet mes jiems primena 
me, kad Kristus sakė, “Neteis
kite, nes patys būsite teisiami,” 
tai jie parodo save gudresniais 
ir už Kristų. Jie mums sako, 
kad “Neteiskite, nes būsite pa
tys teisiami,” reiškia nekalbė
kite nieko blogo apie kitą, o ne 
netraukite nieko į teismą. Bet 
kur gi čia pamatas. Tik pada
rykime to sakinio parafrazę pa
gal jų aiškinimo: “Nekalbėkite 
nieko blogo apie kitus, nes kiti 
kalbės bloga apie jumis.” Pa
matysime, kad tas sakinys nie
ko nereiškia. Kristus ką sakė, 
tai ir reiškė. Jis pasakė: Neteis 
kite kitų teismuose, nes būsite 
teisiami po mirties. Kas jūs es
ate per vieni, kad galite kitus 
teisti? Žmones teisti turi valią 
tik Tėvas dangiškas. Blogu blo
go nepataisysite.

Pagal bažnytinių užrašų, pir
mieji krikščionys niekuomet nie 
ko neskundė teismuose, ir skun
džiami nesipriešino, tik davė šal 
tus atsakymus. Bet tą dar drū- 
čiaus patvirtina sekantis Kris
taus pasakymas:

“Jei kas jus patrauks teis
man, ir atims jūsų užvalkalą, 
tai atiduokite ir apsiautalą.”
čia jau kuoaiškiausiai pasaky- mų nei 
ta, kad jei kas jumis persekios, 
nerodykite jokio pasipriešini
mo; atmokėkite geru už blogą.

Gi Garmai-Taškūnai ir Ko. ne 
tik už mažesnį neatleidžia, bet 

i bando kuažiauriausiai atmokė
ti. Nepalieka “Tėvui dangiš
kam” po mirties prasikaltusius 
nuteisti, bet bando atsilyginti 
ant šios žemės, čia jau aišku, 
kiek taki Garmai tiki į tą vie
šą pomirtinį atsiteisimą.

Galop čia galima pridurti Kri
staus pasakymus:

“Nedarykite pikto; darykite 
visiems gera.”

“Atleiskite" ir bus jums at
leista.”

“Kas bus be susimylėjimo.

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
pelninga ir eina į jų sveikatą; 
kitus gi dalykus arba iškraipo, 
arba visai kur į kampą užkiša, 
kad niekas negalėtų rasti.

Iš Kristaus idealinio mokslo, 
su laiko bėgiu, kunigai išdirbo 
sau tokį gerą biznį, kad ir gud
riausi žydiški šių dienų vertel
gos geresnio dar neišgalvoja. 
Jie Kristaus mokslą pavertė tik 
į savo įrankį, — skriausti ir 
išnaudoti vargdienius. Jei dar 
Kristaus mokslas negelbsti, tai 
bėga prie policijos, kad juos su 
buože apgintų. Tai Kristaus pa
sekėjai! Tai Kristaus meilės 
skelbėjai! Kuomet svietiški žmo 
nės, laisvamaniai, nebėga į poli
ciją, tai kunigai pasikaišę sijo
nus būna pirmieji, 
gali iškeikti žmones per pamok-

Kunigams viskas valia. Jie 
sius; jiems leistina išniekinti 
/patas per jų laikraščius; jiems 
valia išpurvinti kitus per pra
kalbas. Bet jei kas ką pasakys 
prieš juos — “gevalt.”

Kunigai, tai veidmainių gau
ja; tai aukso grobikai ir religi
jos mindžiotojai.

Jei Kristus šiais laikais atei
tų ant žemės, tai jis savo mok
slo atspindžių nematytų, savo 
evangelijos nepažintų. Iš tų visų 
Kristaus paskelbtų idėjų kuni
gai padarė tik sudėvėtą batą.

Jau kai svietiški žmonės pri
pažįsta teismų ir valdžios rei
kalingumą, tai nėra dyvų. Jie 
žino žmonijos netobulumą, ir ži
no, kad šiais laikais tankiai be 
teismų ir policijos apsieiti bū
tų sunku. Kad teismai nevisuo- 
met gali dalykus nuspręsti tei
singai, tai irgi yra žinoma. Teis 
mas tai nėra kokis sietas, kad 
galėtų visa ką išsijoti. Teis
mas ateina dalykai supainioti; 
kožnas vis save girja, — teisė
jai savo akimis visko nemato. 
Greta šito, teisėjai nėra dievai; 
jie irgi tik žmonės. Bet, kol 
kas, žmonės nesurado geresnio1 
būdo dalykams bei ginčams iš- 
ki žmonės kreipiasi į teismus, 
rišti kaip teismus. Ir kai svietiš 
tai nieko stebėtino.

Su kunigais yra kitaip. Jie 
sakosi esą Kristaus pasekėjai, 
įpėdiniai. Gi Kristus pasakė: 
“Neteiskite, nes būsite teisia
mi.".Tas principas vis gi neblo
gai skamba. Bet, kunigai jo ne
seka. Aišku kaip diena, kiek, 
jiems “Kristaus mokslas, 
ralystė Dievo," ir kiti daiktai 
rūpi. Jie spjauna ant to visko, 
ir dūlina tai į policiją, tai pas 
Žandarus, — (langiaus kaip svle 
tiški žmones, paprasti kasdieni
niai griešninkai. ’

Jei jau patys kunigai neseka 
Kristaus mokslo, tai kaip žmo
nės gali sekti paskui juos?

Tiesa, daug dar žmonių nesu
pranta nei kitų mokslų, nei Kri
staus mokslo; ir jie priima vis
ką už “Kristaus mokslą,” kaip 
jiems pusgirčiai kunigai neišaiš šams nesisekė. Teisybė, j 
kintų. Bet, skaičius suprantamj pavyko sukelt lermas per porą 
čių Kristaus mokslą gerinus už1 «"«irinkimn. hnt fn« nn.
kunigus vis didėja.

Teismai yra teismai; policija 
— policija. Savo vietoje yra 
reikalinga. Nei gi čia bandoma 
užmesti kokia dėmė ant teis- 

teisdarystės sistemos. 
Ką žmonės galėjo teisdarystės 
srytyje, atliko. Laikui bėgant ji 
pasitobulins su pasitobulinimu 
žmonių. Tai žemės žmonių daly 
kų išrišimo būdas.

Bet kunigai turi savo augš- 
čiausį įsakymą: “Neteiskite, nes 
patys būsite teisiami.” To jie 
nepaiso. Jie tą žmonėms paki
ša, o patys bėga kitokios išei
gos ieškoti. Tai veidmainiai.

Bet, palcngvo žmonės susi
pranta ir pamato, kad dabarti
niai kunigai yra lygūs tiems 
kunigams, kurie patį Kristų per 
sekiojo.

Dauginus žmonių susipras, ir 
kunigų “pieninga karvutė” už
truks...

tINIOl I« AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
HfDBNTŲ APEB TEATRUS, BALIUI, PRAKALBAI IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

CLEVELAND, OHIO 
Vyčių “cenzūra”

Kovo 1 d. Dr. Vinco Kudir
kos draugijos susirinkime dele
gatams iš Svetainės Bendrovės 
direktorių nutarimų paaiškėjo 
gana paikų — vaikiškų dalykų. 
Mat per paskutinius du metu 
Bendrovėn pateko direktoriais 
‘visagalintieji” vyčiai, ir pasi
jutę viešpačiais pradėjo daryti, 
kaip minėjau, paikus nutari
mus. (Sprendžiant pagal galvas 
geresnių nutarimų negalima nė 
tikėtis), štai vienas iš jų: di
rektoriai uždraudė parengimuo
se dalinti apgarsinimus ir par- 

•davoti literatūrą kokią ji nebū
tų. Duokim sau: pasisamdys 
svetainę tokia Dr. Vinco Kudir
kos draugija, parengs kokį nors 
programą ir laike pertraukos, 
sakysim bus pardavinėjama 
Varpo Jubilėjinis numeris. Na, 
ir štai prieina kokis patentuo
tas vytis ir sustabdo: “direk
toriai nepavelija.” Na, ir įsi
vaizdinkite padėtį: draugijai, 
kuri turi pirkusi Bendrovės Še
rų už $300 nevalia net literatū
rą pardavinėti. Tai, sakykite, 
gerbiamieji ar ne gabūs mūsų 
“pliudracijos” auklėtiniai? Mat 
jiems pasinorėjo įskaudinti sa
vo politiškus priešus Kaip vy
čiai, taip ir kitos katalikiškos 
draugijos daugumoj daro paren
gimus po bažnyčia ir ten garsi- susiradęs sau seną žilą bobukę, 
na savo kromelį kiek tik nori; išėjo pravesti lietuvišką šokį 
ir dabar, pasijutę Bendrovės za- (šimtakojį) — sakiau, kad ir 

sumano užduoti svetainė sugrius iš juoko.
j Aš manau liks gražaus pelno 
iš to vakarėlio ir žmonės pa
geidauja dauginus tokių vaka
rėlių. Mat primena lietuvių pa
pročius Lietuvoje. Taigi publi
ka esti patenkinta tokiais* su
rengimais. J. K.

vičiaus, kita K. Steponavičiaus;’gimą: paskaitas, programą ir 
šokius. Pamokas teiks Dr. Al. 
Margeris augščiau minėtoj te
moj vien apie sveikatos daboji
mą, kad nesusirgus, o susirgus 
žinoti, kaip atsikratyt ligos. Bus 
taippat lošiama veikalas A. A. 
Tūlio parašytas “Naujas Gy
venimas.” Užbaigus, bus šokiai. 
Tai bus Kovo 22 d. 2 vai. po 
pietų Turner Hali.

TMD. Wisconsin valstijos ap
skričio yra šaukiamas metinis 
suvažiavimas Balandžio 26 d. 10

bet suma nesutinka: viena $6.50 
antra $6.25. Matomai vyrai no
rėjo pasipelnyt, bet nepavyko.

Taigi Prūseikos pasakyti žo
džiai yra teisingi, kad lietuviš
ki bolševikėliai neverti nė nu
lupto kiaušinio.

Draugystės narys.

WORCESTER, MASS. 
Juokažaislė “Lietifviškos 

Vestuvės.”

SLA. 318 kuopa buvo suren-(val. iš ryto University Settle- 
gus Vasario 14 d. vaidinimą 
“Lietuviškos Vestuvės” “Jauna 
vedžiais” buvo p. A. Kriaučia- 
lis, ir p. M. Montbilienė. Juokų 
buvo įvales. žmonių buvo pilna 
kaip su kūju primušta, Aušrelės 
salėj. Mat nuotaka su septyniom 
pamergėm atėjo iš kito kamba
rio, užsėdus už stalo, apsiaša
rojus laukė savo “mylimojo;" 
už valandėlės laiko atėjo jauna- 
vedis, su septyniais pabroliais, 
kur buvo sutiktas muzikantų sų 
lietuvišku maršu, 
nulydėti. Taipgi 
minutų, būk tai 
į Šliūbą, — tai j 

Už valandėlės 
žo visi. Toliaus
muzikantams griežiant lietuviš
kus šokius.

Juokų buvo, kada p. Krislus 
Stankauskas, geras juokdarys,

ment No. 861 — 1st Avenue, 
Milwaukee, Wis. Yra kviečia
mas ir prašomos aplinkinės T. 
M. D. kuopos išrinkus atstovus 
dalyvauti suvažiavime.

Apart suvažiavimo, užsibai
gus bus gyvas gražus progra- 
mėlis. M. Kasparaitis

už stalo tapo 
už keliolikos 

jau išvažiavo 
kitą kambarį, 
laiko jau grį- 
buvo dovanos

I kristijonais, 
jSmūgį savo priešams. Bet, aš 
pnanau, kad smūgis gali tekti 
i kaip tik pačiai Bendrovei. Kas 

"dalykas, kad vyčiukaj negautu- • •
mėt įspirti į “antrą” galą, jei- 

tgu kišite nosį, kur nereikia. La
ibiausiai juos ima piktumas, kad 
progresyvių draugijų parengi
muose publikos pilna svetainė 
būna, o pas juos ima ir sueina 
kokia pusė šimto. Vat čia ir pa
sirodo. kame šuo pakastas. Jie 
nežiūri, kad jie savo tokių sta
čiai kvailu nutarimu, 'kenkia 
kaip tik pačiai Bendrovei Ar 
daug turi proto žmogus sėdėda
mas ant šakos ir kirsdamas tą 
pačią šaką? Panašus dalykas 

ka- yra ir su mūsų vyčiais.

ROCHESTER. N. Y.
Parapijos y “šventė.”

pa-

T.—nis.

CLIFFSIDE, N. J.
Bolševikai pasiliko menševikai

Pas mus štai kokios naujie
nos. Pastaruoju laiku vietos bol 
ševikėliai susirūpino šv. Pran
ciškaus Draugyste, mat pasta
roji čia geriausiai gyvuoja na
riais ir kapitalu; tad jiems ir 
pakvipo. Jau ilgas laikas jie ban 
dė prie jos prieiti, bet varg- 

“ ’ * “ jiems

susirinkimų, bet tas jiems pa
tiems išėjo ne naudon. štai susi
rinkime kovo 2 d. Dr-jos pirmi
ninkas pranešė, kad kožnas na
rys turi pildyt konstituciją, ir 
pareiškė, katrie norit pildyt kon 
stituciją atsistokit, o katrie prie 
šingi — sėdėkit; kadangi susi
rinkime dalyvavo 27 nariai, o 
sėdinčių pasiliko tik 4, tuoj aiš
kiai pasirodė, ki'ek yra priešin
gų konstitucijai, čia vyrus ir 
ištiko nelaimė. Tas būtų dar 
nieko, bet dr-jos valdybos iždi
ninkas, kada visi kiti komiteto 
nariai atsistojo kartu; bet iždi
ninkas anė krust; na ir manė, 
kad ir sėdės sau ramiai; bet t
apsiriko užbaigus svarstyt rei
kalus, nariai pareikalavo, kad 
iždininkas apleistų savo vietą, 
ką ir turi jo padaryt. Mat jo bū
ta LDLD. kp. pirmininko.

Buvo ir juokų, kada pridavė 
nuo “Laisvės” bylą už plakatus 
ir tikietus. Pasirodė, kad bilos 
padirbtos, viena ant J. Steponai

Vasario 15 d. šv. Jurgio 
rapijos, klebonijos naudai buvo 
sulošta teatras, ir sykiu apvaik 
ščiojimas Lietuvos nepriklauso
mybės šventės, kuri pripuolė 
Vasario 16 d.

Teatro turinys labai įdomus, 
— “Gims tautos genijus.” Lo
šėjų vardų čia neminėsiu, tik 
pasakysiu teisybę, kad visi lošė
jai sugebėjo puikiai roles atlik
ti.

Visi Rochesteriečiai stebis iš 
jųjų drąsos ir energijos, čia 
turiu pasakyti, kad daug pa
garbos priklauso atiduoti lošu- 
siam rolę Stangvilos, Lietuvos 
bajoro, kuris taip gerai suge
bėjo role atlikti.

Dar buvo suvaidinta linksma 
komedija “Jaunystės karštis;” 
visi lošėjai atliko puikiai. Vis
kas puikiai pavyko; pelno liko 
gerokai (ar tik parapijai tas 
pelnas ir bus? Red.)

Šiuom kartu čia labai prastai 
darbai eina; daug bedarbių yra; 
kiti per visą žiemą nedirbo.

Pirmą vietą čia užima kriau- 
čiai; beveik tik lietuviai juose 
dirba. Nazaranckas.

Du
RACINE. WIS. 
svarbūs parengimai

ne-Ką reikia daryt, kad greit 
pasenus ir ilgai gyvenus? ALTS 
35 kuopa ruošia žingeidų paren-1

Savo gražų skatiką, 
Nelaikyk j| «ž dyką:
Duok jam pelną-gerdvf —
Dčk | mūsų Bendrovę.

Bėras 910.00.

LAIVAKORTĖS
NUPIGINTA KAINA

nsnninAN 1 mafmu
r

IS NEW YORKO Į J
KAUNĄ IR ATGAL * /II4

(Pridedant Taksę) ■ Vtr

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvę Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iA Hamburgo bus nu
vežti itaunan tam tikru traukiniu.

Ncpiliečiai grįžtanti bėgy me
tų -nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentę arba į

UNITED AMERICAN LINES 
35—39 BROADWAY 
NEW YORK, N. Y.

UOLLANnI '8 AMERICA LINE
Tiesnstrumpas kelini per Rotter

dam 'ą, j ir ii visų dailų

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonds sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra 
džios kelio iki pabaigos. 
Kainos ir laivų tvarkraitis pairiun 
Siamas paprašius.
Resorvavimui ir informaaljų dalei 
rally k bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York..

Bell Phone: Oregon 0863-J.
I Dr,- Ignotas Slankus
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

, Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4 
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.

KOSULĮ SUSTABDYK TUOJAUS VARTOJANT

SEVERA’S COUGH BALSAM
Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sul&ika persišaldymą nededant jam iisivystyti. Kaina 80 centai pas aptieką

Severo Kalendorių 1925 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

3
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ti, nes jis žinojo, kad špilkos abu šlubi, žydelis stebisi Lau- — slenka bulvaru iš priešingos — Kunigas! — suriko moti-

Aly his. (Vizos į Latviją pa
naikinta). Per vienas varduves 
dvi mokinės be vizos išvažiavo 
į Rygą. Šiuo laiku jos jau grį
žo į Alytų atgal, tik jau su vi
zomis, ir laimingai mokosi.

Viešpatie! Atleisk joms, nes 
jos buvo girtos...

Oniškis. (Dar vienas išradi
mas). Čia pasiutęs šuo susibėgo 
su karve ir karvė penkiais me
tais prajaunėjo.

Kaunas. Dienraštis "Lietu
va,” manydamas greičiau sua- 
merikonėti, ėmė dėti vis dau
giau anglišku žodžių.

— Spaktyva.

vietojo paliko tėvą Petrą Sto
rąjį, kuris atliks visus parti
jos reikalus iki sugryžš pats 
atstovas.

Partijos sekretorius 13-tas 
Slasys Plonas

PAS V EIKINIM AS R R R E VO- 
LIUC1NIEMS SĄMONIN

GIEMS BROOKLYNO 
KOMUNISTAMS 
Iš Baltimore*

šį antradienį atsibus mitin
gas buvusiųjų kriaučių parapi
jos parapijonų, 8-tą valandą 
vakare, Lujaus Raštinėj. Mi
tingas bus gana svarbus, nes 
tversime naują parapiją; mat 
aną metą, subankrūtijus kriau
čių parapijai Brooklyne baisiai 

' pradėjo platintis bedievybė, o 
iš bedievybės, kas-gi turi sau 
naudą, jeigu ne velnias? Tad, 
kad tarn bjaurybei užbėgus už 
akių ir kad atgaivinus kriaučių 
tikėjimą, — kuris jau eina ant 
šuns uodegos, — turime būtinai

dar nėra išrastos.
—o—

Vyrų nepastovumas
Magdutė: Du mėnesiu atgal

rynui:
— Ui, kas jam per velnes 

tos bikeles, kad turi tokius aš
trės špygos! P. Kriukelis

pusės lazda pasiramsčiuodamas 
jaunas*, vidutinio ūgio, trumpu 
iki kelių juodu gelumbiniu ploš- 
čiumi, tokios pat medžiagos kel-

na.
—• Taip, taip, — kunigas, — 

pakartojo Vincas.
— O Viešpatie!... aš jam ran-

aš buvau labai įsimylėjusi Pet-
rą, o dabar aš jo nenoriu ir ma
tyt...

Ona: Kaip šitie vyrai greit 
persimaino!

Kaimietis mieste

NUODĖMĖ
(Novelė)

• Rašo K. Gudas

nėmis, balta vos žymia1 iš po kos nepabučiavau,
stataus kalnieriaus apykakle, 
apsiskutęs, inteligentiškos iš
vaizdos tikras ponaitis.

Jis buvo tepraeinąs, bet žvilg 
terėjęs Į sėdinčią -moterį, priėjo 
prie Vinco ir tiesdamas jam ran

sušuko
persigandusi ji.

— Na, ir kas, kad nepabučia
vai, — pastebėjo Vincas. — 
Juk pasisveikinai. Ir aš nepabu
čiavau, — dar pridėjo jis.

— Eik, eik, vaikei, didžiausia

KAUNE SMALA, BROOKLY
NE ATREMONTAS

Turbūt, jau kas nors ant zlas- 
ties, ėmė išatremontavo Brook- 
lyno lietuvių šv. Panos salę.

Atremontuota ar neatremon
tuota, vienok Dramos Tėvas p. 
Vaičkus to nepaisė, ir rengė 
špitoklį "Laisvės Kovotojai’’ to 
je atremontuotoje svetainėje.

Viso Brooklyn© šventakup- 
riai ir su savo prelatu, yra 
kalti, kad nesurado svetainės, 
kuri nebūtų išremontuota.

šv. Jackaus partapi jonas

Kadangi jūs, būdami ištikimi 
savo komisarams, skaityti "Ne- 
Laisvę,” kuri jus rengia prie 
visasvietinčs r rr revoliucijos;

Kadangi jūs su didžiausia iš
tikimybe klausote savo komisa
rų pamokslų, tiesiai jš jų rrrevo 
liucionieriškų burnų ir ištėplio
tų ant "NeLaisvės” pečiadang- 
tės, kad "Ateis buožėms galas 
pirma, negu jie tikisi," ir ka
dangi, pagal komisarų įsakymą, 
tūkstantis devyni šimtai dvide
šimts penktais metais devynio
liktą dieną Vasaros mėnesio 
eidami ištikimai savo pareigas, 
sukėlėte rrrevoliuciją Brookly- 
no kriaučių sobranėj ir padarėte 
galą tiems buožėms, kurie ne
davė nei komisarams, neigi 
jums ramybės ir per tiek amžių 
gadino jūsų rrrevoliucinius nėr

ateiti į šį susirinkimą.
Prieš Velykas tą seredą pareis 

iš džėlos mūs kunigas, tad rei
kia pasiskubint, kad lig tam lai
kui sutverti parapija ir paim
ti kur nors bažnyčia.

Su pagarba,
K. P. Sekretorius

VABALO-PRUSEIKOS
POMIRTINĖ GIESMĖ

IŠVAŽIAVO, BET SUGRjžš!!!
Oficiali* pranešimas šventa- 

kuprių.partijos nariams, ir visai 
pirmyn žengiančiai visuomenei.

šventakuprių partijos atsto
vas Amerikoje, šiomis dienomis 
yra išvažiavęs su partijos rei
kalais iš Bruklyno tolyn. Savo

PTJILM 
tMDBGI- 

MAJI

Apsaugok B valkatų

SANYKITg
Frofilaktaa vytima, 

geriausia apsauga 
po nžsik rėtirao. 

Dideli tfinbold Me.
(Tarb* (4 ’a)

Visose aptlekose ar
Han Y Kit Dept. A. 

Beekman St.
New York 

Prašyk aprašymų

vus, o dar gal nė patys netikė
jote, kad taip greitai bus galas 
tiems buožėms, — todėl:

Už tokį jūsų rrrevoliucioninį 
didvyriškumą, mes, Baltos Ma
res šventakupriai, sveikiname 
jus, spausdami jūsų rrrevoliu
cioninį kumštį ir sykiu su jumis 
džiaugiamės, kad taip lengvai Į 
pavyko išnaikinti buožes ir įvy
kinti Pliuretalo diktatūrą.

Lai gyvuoja Brooklyn© komu
nistų kumštis!

Baltos Mares šventakupriai 
l’akrapšt. Kitą pasveikinimą 

atsiųsim, kai jūs, draugai, 
mums pranešite, kaip jaučiatės 
ant rytojaus po revoliucijos.

Tie patys.

Viename "Laisvės” num., Va- 
balas-Prūseika, savo ‘‘idiotorija- 
le,” rašo apie Frico Eberto mir 
ti ir griaudžiai mizerekordija 
meliodijas, kur vargonais trau
kę Ebertui mirus, kaipo gabiau
siam žmogui.

Matomai Prūseikai labai pa
vydu to viso, kad Ebertui, o ne 
Prūseikai.

Nusiramink "drauge” Prūsei-1 
ke; kaip tamsta pakratysi ko
jas, tau ir trauksime garses
nes meliodijas, negu Fricui; 
tik ne vargonais, ir ne mizere
kordija, bet rusiška "šarman- 
ka” — katarinka, ir sekančia 
giesme:
Tani v kabakie javo žaroj te, 
Gdie on vsio vieselo padpival;
I tam magilu jemu usstrojte, 
štobi on na bočkie ležal.

Ainių Braižą

— Aš visuomet stebėdavau*, 
iš kur visi Smithai paeina, ku
rių taip daug yra mūsų apylin
kėje. Dabar, apsilankęs mieste, 
atsižinojau.

— Na, na, o iš kurgi?
— Aš tenai mačiau iškabą: 

"Smith Manufacturing Compa
ny.”

—o—
Tikra meilė

— Aš myliu tamstą —
— Ar ištiktųjų?
— Taip, bet nesakyk sruvo 

vyrui.
Kodėl?
— Jis gali perduot tą žinią 

mano žmonai.
—o— 

Patogus miestas
Atėjūnas: — Kurgi čia pas 

jumis New Yorke galima gaut 
išsigert ?

New Yorkietis: — O, eik į bi 
le kurias duris, tik neik į dešim- 
tukinę krautuvę.

Iš LIETUVOS ANEKDOTŲ 
Du bičiuoliai

Ūkininkas Laurynas aptiko 
"biteles,” kurios buvo nusilei
dę ant kamino. Jisai nubėgo pas 
žydelį Jankelį ir sako: "Jankei, 
o Jankei, ar nori būti mano 
bičiuliam ?" "Kur jam nenorė
si!” sušuko nudžiugęs žydelis.

Du būsimi bičiuoliai sutarė, 
kad biteles reikia į avilį susem
ti. žydelis per kopėčias užlipė

Po platų miesto bulvarą vai
kšto gimnazisto uniformoj jau
nas, gražus, apskrito veido, 
augštas vaikinas, šalia jo, deši
nėj pusėj eina tamsiai žaliu si
jonu žemę šluodama nedidelio 
ūgio, jau apysenė, bet dar švie
si moteriškė.

— Kelinta gi, Vincuk, valan
da? — ji pirmyn užbėgusi ir gal 
vą augštyn pakėlusi paklausė 
išdidžiai bulvaru slenkantį gim
nazistą. — Gink Dieve, kad tik 
į gegužines pamaldas nepavė
luočiau.

— Penkios, — at maukęs ran
kovę tarė Vincas žiūrėdamas į 
laikrodėlį priveržtą prie kairio
sios rankos riežo. — Daug dar 
laiko, paspėsi, — ranką nulei
dęs slinko jis bulvaru toliau.

*— Tai kurgi tu dabar, vai
kei. mane vedi?... Kur eini: — 
prisigretinusi arčiau šono vėl 
paklausė moteriškė.

— Eime, mama, į "Miesto so
dą," pasiklausysim kaip puikiai 
orkestras griežia, — pasukęs 
galvą dešinėn atsakė Vincas.

— Et, kad tau, sūnau, vis tos 
pasaulio linksmybės rūpi, — gal 
vą linguodama atsiduso ji. — 
Kas gi iš jų?... Nebeisiu, eik 
sau, kad nori vienas. Galiu dar į 
pamaldas pavėluoti, — balsą nu 
leisdama užbaigė moteriškė.

— Nepavėluosi, nebijok, — 
drąsina ją sūnus. — Eime; ma-

ftą prabilo:
— Tai ką, Vincai, ar čia ta

vo motina?
— Taip, motina, — atsakė 

jis.
— Oho, tai dar nesena, — 

duodamas ir jai savo baltą ran
ką pastebėjo ponaitis.

Moteriškė pakilo, ištiesė su
džiovusią, juodą dešinę ir pa
lengva galvą nulenkdama pasi
sveikino su juo.

— Nebejauna esu, ponuli, — 
nutęsiamu ir dusliu balsu tei
sinosi moteriškė. Daug jau var
go mačiau sūnų mokslan leisda
ma....

— Na, motin, palauk, sūnus 
išmokęs atsilygins už vargą, — 
ramino ponaitis.

— Tai, — mostelėjusi ranka 
į šalį, — jei nenori būti Dievui 
tinkamu žmogumi, nelaukiu iš 
jo kitokio atlyginimo... Nebū
čiau vargusi del kitokio pono,
— galvą žemyn nuleidusi užbai
gė moteriškė ir išsitraukusi iš 
kišenės skepetą šluostėsi ašaro
mis pasruvusias akis.

Ponaičiui dabar buvo aišku, 
ko motina nori iš sūnaus ir at
sisveikindamas prabilo j ją: '

— Duok, motin, jam pilną lai 
svę. Neversk savo sūnaus būti 
tuo, kuo jis nenori; o atsikrei
pęs į Vincą dar pridėjo: — Į ką 
turi palinkimą tuo ir mokykis,
— atsisveikino ir nuėjo.

nuodėmė... Kaipgi šitaip daryti: 
pasisveikinai, kaip su prastu 
žmogumi. Kurgi jis dabar nuėjo
— žiūri atsigręžusi. — Trum
pais rūbais, nei nepažinau, kad 
kunigas. Kažką jis dabar apie 
mane mano!?

Mat, sūnau, — kiek patylė
jusi ir giliai atsidususi pradėjo
— toks žmogus reikia gerbti. 
Jo ir drabužis šventas, kaipgi 
rankos nebučiuosi.

Oho, didžiausia nuodėmė ku
nigui rankos nepabučiuoti....

Tuo laiku suskambėjo bažny
čios bokšte varpas, motina, lyg 
krūptelėjusi, nutraukė kalbą, 
skubindamosi su sūnumi į ge
gužines pamaldas.

■ ■■
S. K. GRISIUS

Agentas “VIENYBES” bei ki
ti; tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrą, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE 
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

Fort all stomach and 
Intestinal troubles and 
disturbances duo to

ALGEBROS HYMN AS

Algebra! Algebra’ Algebra! 
mano

Tavo gudrybių niekas neišmano.

Algebra! Algebra! formulė
mis gausi,

Tavo dalykai yra visai sausi...

Kiekvienam pirm laiko kaktą 
surauki,

Kas tavęs nežino-dvejukę brauki

Visi tavęs bijo: ima ir mo
kinas’,

Kala ir mergaitė lygiai, kaip 
vaikinas.

. AR SERGATE, SILPNI , 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTU- 
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarki! su DR. ZTNS, Rpoeialistn, M moty 
praktikos. P. G., John Hopkins T.igonbnCio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint knip bloga ar Ilgai kenčiate, AA GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
ligose, nerviškame, kranjo nuoduose, 

odos ligose, vidurių Ilgose, silpnume, reu
matizmo, ir kitose.

Mnno kainos Inbal mažos. Jelna Ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai Ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
Ir patarimas dykai.

X Ray, Urėjos ir kraujo analyst su Was- 
sormano tyrimu Ir mikroskopo ekzamtaacl- 
js. Tikras atspėjimas ir gydymas.

Dirbam prakaituojam, kol pa
ilsta protas,

O vis mūsų kelias dvejukėmis 
klotas.

prie kamino viršaus, o Laury
nas su ilgu virpčiu atsistojo že
mėje viduj kamino.

— Nu, Laurynai, aš jau gaa 
tavas, turiu šlapią šluotą ant 
pagatavo. Tu vaikyk jam bite- 
le.%

Laurynas — ttakš! su virpčiu 
į bitelių lizdą, Tuomtarpu vap- 
sos (kadangi tai būta vapsų) — 
šniupš! žydeliui į panosę, žyde
lis tik krapina ir krapina, "bi
teles” masindamas: "Ui, bikele, 
bikele, kur tavo tėvele!" Bet 
vapsos visu gūsiu apspito žydą, 
kuris bemosikuodamas — kebe- 
riokš! nuo kopėčių ir išsilaužė 
koją. Tą matydamas ir Laury
nas šoko bėgt ir šokdamas per 
tvorą taipgi išsilaužė koją.

Dabar eina abu bičiuoliai šlu
buodami ; abu jau bičiuoliai, nes

Algebra! Algebra! kas tave 
išrado

Težūna nuo ugnies, maro 
bado!...

Iš dienoraščio 1923 m.
Sausio 21 d. Sekmadienio

Papilių Kazys.

ar

DR. ZINS
110 K. Iflth St., New York City 
(tarpo 4th Avė. ir Irving Place) 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 pn piety

sų mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryto iki 9 vnknro. Nedėlinmii 
nno 11 vai. ryto iki 3 vai. po piety. Klcsoa dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvCs) New York City

gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio tnekaniko 
lietuvių ir angly kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metu prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laimų ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėlinmis

Lietuvių Technikos Automobilių
MOKYKLA ir DIRBTUVE

KAIP GREITAI PADARYTI 
šventąjį 
(Receptas)

Paimk prigimtą, neatsargų 
kvailį; du ar tris didelius stik
lus blogo degtinės; greitą auto
mobilį ar motorciklą.

Pamerk kvailį j degtinę, j- 
dėk jį automobilin ir paleisk. 
Vėliaus, atatinkamu laiku, pa
imk jį jš automobilio griuvėsių, 
įdėk j juodą, juodu perkelium 

j pridengtą dėžę ir pagražink gė-
lėmis.

šventasis — gatavas.

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

JUOKIS
KAD IR
NENORI S

yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgios, 
nškandftai Ir draugišką užėjimų. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

GLRNMORB AVENUB, BROOKLYN, N. Y
Tol. Cypress 3980

Neišgąsdino
— Adomai! Greitai! — susu

ko Ieva. — Kūdikis tik ką nuri
jo špilką!

Ir Adomas juokėsi ir juokėsi, 
iki jam pradėjo pilvas skaudė-

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos Rotoriai aigarų išdirbėjai 
garsindami “VlonyMj” remiam 
laikraštį-Uteratūrų ir Lietuvių 

skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kag-žin kieno cigaras 
rūkyt, kario nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešas 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žini dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydbernlant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberios, 
kliuhnose ir draugysčių salėse, » 
po vardo raukoma padarytų

Joho-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų ilstančiam Ci
garus visur po Amerikų į kl- 

į tus miestus lietuviškiems bianie- 
Į riams.

Tėmyk! mes perk raustėme an i 
• vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie- I 
j tų. priešiMs public Library. Nau- 1 
į jas adresas:

! NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
267 DIVISION AVE.

(arti Rodney St.) 
Brooklyn. N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta pnrenit teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų. liuosnni laike ir vakarais.

ina, dar visa valanda iki pamal
dų.

— Tai kas, nebeisiu, sūnau, 
jau taip nuvargau bevaikščioda
ma po tuos miesto akmenis, ne
berūpi man "orkestrai,” — kal
bėjo motina po truputį vis at
silikdama nuo sūnaus.

— Aha, na tai sėskimės, ma
ma, jeigu nuvargai; pasilsėsime, 
— tarė sugrįžęs Vincas ir pri
ėjęs prie balto suoliuko šluostė 
nuo savo kaktos prakaitą.

— Argi nereiks užmokėti, kai 
čia sėdėsim, — įtemptu balsu 
paklausė motina. — Eikime kur 
nors į šalį; čia mat ponai vai
kšto, gal jie atsisės, — dar pa
tylomis pridėjo ji ir jau buvo 
mėginanti žengti toliau.

— Nebijok, kad sakau, tai ir 
sėskimės. Niekam nereiks mo
kėti, — drąsiai atsakė Vin
cas ir nieko nelaukdamas at
sisėdo ant galo palikdamas di
džiąją suolo dalį savo motinai.

Sūnaus padrąsinta ji atsisėdo 
ir padėjusi galvą ant rankos ke
liais paremtos giliai užsimąstė. 
Vincas gi sėdėjo tiesiai ir aty- 
džiai sekė akimis kiekvieną 
stypčiojančiu pro šalį ponaitę. 
Sutikdavo visuomet stačiai į- 
besdamas akis į jos veidą ir kai 
ta praeidavo pro jį, Vincas mes
davo paskutinį žvilgsnį į ponai
tės kojas. Ir taip nepermetęs 
visos akimis, jis nepraleido pro 
save nei vienos praeivės. Tik 
štai kartą, belydėdamas jas aki
mis. pamačiau, staiga Vincas 
pakilo nuo suoliuko, nusiėmė 
kepurę ir linktelėjo galvą že
myn. Kasgi čia, manau sau, ką- 
gi jis taip pamatė?... Gi žiūriu

Kai šis prasišalino, motina il
gai nelaukusi klausia sūnau.**.

— Tai koksgi čia ponas buvo 
priėjęs ?

— Gimnazijos kapelionas... ti 
kybos pamokų mokytojas^, ku
nigas, — atsakė sūnus.

teething, there la no
thing better thin 
safe Infants’ and 
Children's - Laxative.

Mrs. Winslows
Syrup

f

F 
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SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose _
Pusei metų ____________ ____
Užsienyj ir Lietuvoj metams __
Pusei metų _____ ___________

Jei norit gerų ir teisingų žinių, užsirašykit — 
"Varpą", Siuskit pinigus šituo adresu:

$2.00 
1.00 
3.00 
1.50

3251 So. Halstcd Street Chicago, Ill.
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingos 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienos arba dviejų šeimynų namni ir 5,000 kv. pėdų žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininko, irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti soma galite iš

lįs knip mokate, randą.' Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
fuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau- 
j kurių reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo, 

Oras sveikas, npielinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto Iki Q vai. vak. Nodėllomis iki 1 valandai. (30

4
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A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.

lingos. Atlyginimui galėsim 
siuntinėti laikraštį, jei reikalau. 
sit ir nuolatos rašinėsit.

Imsrys: — Tamstos ir kitų 
prašome — nerašyti ant abiejų 
Jakšto pusių, nes taip rašant 
vienos pusės raštas visuomet lie 
ka nesunaudojamas.

Tc.i Buvę; (Ncwarke): — 
zihaf atsiprašom, broluži, kad 

apie tą šeimynišką vakarėli ži
li!-'s ncįdčsim, nes nėra kaip. 

Jeigu būtų buvęs tas vakarėlis 
'.įžymėta kokiom tautiškom au
kom (sakysim: Vienybės Ben
dradarbių Moksleivių Fondan), 
tai tada būtų kuo nors žymi ži
nutė. šiaip gį privatiškų suėji- 

nėra kaip laikraštin Įsprau- 
Atleiskite, Tamsta.

Zeigler, Ill.: — A. Novas
Visi šitie užsirašė per “ 

nybės” Įgaliotinį pil. A. 
Stankų.

Vic-'j

T«B

RfcDAKCIJOS ATSAKYKMAI

Vincui J. Višniui: — Tik da
bar peržiūrėjome straipsneli ir 
radome, kad nebus galima iš
spausdinti. Dalykas tame, kad 
kuone visi Tamstos siūlomieji 
technikos terminų pavadinimai 
ir kaip kurie “naujieji žodžiai” 
jau yra Įvesti Į terminologijos 
žodynėlius Lietuvoje. Reikėtų 
pirmiaus juos išstudijuoti, 
kurie atrodytų netinkami, 
tokiems siūlyti naujas pamai
nas. šiaip laikraštininkai, vis 
siūlydami naujus terminus, o 
neatsiži Orėdami Į kitų jau iš
dirbtus ir vartojamus, Įvestų 
tik negeistiną ir visuomenę klai
dinančią maišatienę. Vienok a- 
čiu už hendradaibiavimą.

Lietuvos Dulkei: 
nutes — ačiū. Jos labai reika-

Už ži-

mu 
sti.

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

G. Ra-

JJ. (Matulionis,

Juozui Kavaliaus-

Johnston City, III 
shinsky, G. Puslis, J. Žukaus
kas, A. Nagrodskis. S. šleinis, 
T. Valentis, P. Karbauskas, N. 
Jankauskiene,
M. Niderštros, M. Aliekonis.

Užrašė savo giminėms Lietu
von šie viengenčiai: A. Kava
liauskas
kui, Krokalaukio paštas; N. Jan 

ii’ kauskienė — Mortai Plucienei, 
tik Pumpėnų paštas; J. Matulionis 
‘"i-,— Ievai Sailiuvienei, Balbieriš

kio paštas.
Herrin, III.:

nė, P. šalna, J. Galgud, Fran
cos Curtis, A. Vaišnis, P. Ra
manauskas, A. Dudinskas, Ieva 
Zaraekieno.

Detroit, Mich.: — Magdė Pet 
kevičienė.

Royalton, Ill.: — P. Rimkus.

Ona Ulevičie-

NAUJI “VIENYBĖS” 
ŠĖRIN1NKAI

(šie vientaučiai užsirašė per 
“Vienybės” Seimą ir Poseimi- 
nę Vakarienę, Kovo 7 ir 8 dd.):

Povilas Kulis, Bayside, L. L, 
N. Y. 1 šėrą.

J. M. Danielius, “Vienybės” 
vedėjas — 1 šėrą.

Lietuvių , Ukėsų Kliubas iš 
MaspeĮh, L. L, N. Y. (per p. 
Svetką) — 1 šėrą.

Mindaugas Sirvydas, — 1 šė
rą.

P. J. Kazlauskas
Mass., 1 šėrą.

Motiejus Linukus 
fas) — 2 šėru.

Kazys Liziūnas
kontraktorius), Maspeth, L. I.,

iš Boston,

(fotogra-

(statybos

hotelio savi-

(“Vienybės 
šėrus.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuoso 

Teismuose
Skolina pinigus ant morlgtulžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti 
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (reni estate) mins 

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308 9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J

i

Or.HUMPHREYS’

77
COLDS Petras Naujokas

- ' ’ ’ ■ : ‘ .............................. . ... ■ ,-J. .

Svarbus Pranešimas!

Jonas Naujokas

1
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■
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Mūsų draugams, kos- 
tumeriams, kliubams, 
lietuviškoms draugys
tėms ir lietuviškai vi
suomenei, jog iš prie
žasties vis daugiau ir 
daugiau, broliai lietu
viai mūs Cigarų rei
kalauja, nes matomai 
jie visiems labai pa
tinka; tad esame pri
versti, perkelti mūs 
Cigarų Dirbtuvę j 
daug didesnę vieta, 
kad užtektinai galėtu
mėm visiems prista
tyti ir užganėdyt gar
bingą lietuvišką pub
liką!

At the first sign of a Cold 
tako Dr. Humphreys “77”. ■ 
Drive the Cold out of your ; 
system — It is also wonder- ; 
ful for the Grip. “77N has , 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents, a 
HUMPHREYS’HOMED. MEDICINE CO.

156 William Street, New York

■ ..... ...v ’ I
nors ir Jums patiems, broliai

Aį lietuviai yra garbė, kad mes lietuviai esame sumanūs žmonės ir padarome geresnius Cigarus 
negu svetimtaučiai, o žydpalaikius toli pralenkėm toje pramonėje. Jau dabar lietuviai nerei

kalauja žydbernauti. Dabar turint daug didesnę dirbtuvę galėsim dar labiau malonesnius ir gar- 
desnius Cigarus padaryti, nes visokiam Importuotam bei Havanos tabakui turėsime užtektinai 
vietos; taip, kad kiekvienas rūkydamas mūs Cigarus po vardu L. D. K. Vytauto, džiaugsis, kad rū
ko puikiai kvepiantį su Havanos tabaku Cigarą ir kaip ikišiol, taipgi ir toliau dar daugiau visi bal
suos pakeliant pirštą pareikalaus tą geriausią JONO—JOHN’S CIGARĄ, lietuvio rankoms pa
darytą. Juos visi myli rūkyt, taippat ir svetimtaučiai; arba brolio Petro Naujoko, su lietuviškais 
parašais, kad užsifundyt gerą Cigarą! .

Netik Brooklyn©, bet ir kitų miestų apšviestesni lietuviai biznieriai (New Jersey, Pennsylva
nia, Connecticut, Massachusetts valstijų ir kitur) parsitraukia mūs Cigarų, arba nuo agentų nusi
perka; bet tik reikia tėmyt, kad mūs vardas ir paveikslas būtų ant Cigarų bakso.

Todėl nuo šiandien prašom tėmyt naują adresą, kaip čia yra parašytasj reikalaujant Cigarų 
ypatiškai arba rašant: —

AČIŪ! už tokį puikų parėmimą lietuviškos pramonės-išdirbystės; 
lietuvi

S. šiaučiulis, Maspeth, L. I., 
N. Y. — 1 šėrą.

Adomas Ginkus 
ninkas), Merrick, 
— 5 šėrus.

Jonas Beržietis
Direktorius) — 5

Salomea Beržietienė (Jono 
Beržiečio žmona) — 5 šėrus.

Juozas Batvinis (statybos 
kontraktorius), Richmond Hill.$7—* 
L. L, N. Y. — 5 šėrus.

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugi
jos sekantį nariai:

J. Struogis — 1 šėrą.
J. Struogis (2-ras) — 1 šėrą.
L. Stočkus — 1 šėrą.
K. Akromaitis — 1 šėrą.
Tadas Toluba — 1 šėrą.
(Visi viršuj einanti iš L. J.

V. Dr-jos).
Šventakuprių Partija (Brook- 

lyno Centras) — 1 šėrą.
Kazys Pusnikas — 5 šėrus.
Bronius Norus — 5 šėrus.
Alena Povilanskienė — 5 šė

rus.
Jonas Bartuška — 3 šėrus.
Daniel Gale — 2 šėru.
Jonas žemantauskas iš Wa

terbury, Conn. — 1 šėrą.
Pius' šalinskas — 1 šėrą.
Rokas Povilauskas — 2 šėru.
Viso 60 Šerų už $600.00.

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

z No. 282

prašomi atsiliepti šiuo

8 Park

193 Grand St., B’klyn, N. Y

Lithuanian Consulate, 
Row, New York City.

laiką

1913

CKil

Milk

-i

NEW YORK CITY. N. Y.
4-1 Hudson Street
netoli Duane Street
426 West 12nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street
netoli Madison Avenue

miškas vartoti, nes niekas nenusimeta.

BRONX. N. Y.
578 Courtlandt Avenue
netoli 150th Street
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue
netoli 4th Avenue
2 Sumner Avenue
netoli Broadway
LONG ISLAND CITY
44 Jackson Avenue
netoli 4th Street

uz 35 leibehus

pn si ust it.

Turime del jūsų lalpai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N, Y.’

JOHN & PETER NAUJOKU
CIGAR MANUFACTURERS

7/^
14
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DYKAI TURKIŠKAS ABRUSAS

Star ir Magnolia Pieno
Patirsite, kad sies rūsys kondensuoto pieno
abai patogios prie pusryčiu, nes pasmeto-
nuoja kava ir koke, kaip niekad neragavote
pirmiau. Labai skanus su košelėmis ar vai-

Jie riebesni skoni duoda bile valgiui
kur reik cukraus ir pieno. O prie to ekono

Netik pusryčius padarysite lengviau ir skaniau šei
mynai, bot dar už 35 leibelius gausite puikų Turkiškų
Abri'isų kaip ant paveikslo. Nėra sunku-leibelius tau
pyti. Pradėkite šiandien, ir pataupę užtektinai, neš
kite į arčiausių premijų krautuvę, pagal adresus že
miau. Arba pasiųskite juos į The Borden Company,
44 Hudson St., New York City ir iš ten jums bus

1 ‘REM f J Ų KR AI ITU VeS

Užrašykit
“Vienybę’*!

Savo Giminėms
Lietuvoje,,

» ♦

(Between Rodney Street and Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai pas lietuvius; lai gyvuoja mūsų Tauta!

RYNDAM LAIVAS PERTAISYTAS
Kad patenkinus reikalavimų Holland 

America Linija pertaisė laivų “RYN
DAM” į vienos klesos kajutų laivų, 
kuris reguliariai plaukios tarp New 
Yorko ir Europos.

Laivų “RYNDAM” keliaujančioji 
publika jau gerai pažįsta, todėl ne
reikia daug pasakoti apie naujus Į- 
taisymus, apie jų gražumų, patogumų, 
apie puikų maistų, kuriuo Holland 
America Linija visados atsižymi. Pui
kūs paįlsio kambariai dabar atviri 
visiems kajutų keleiviams už mažų 
kainų.

t

»
Kepa

Use BEECHAM’S PILLS
for the relief of Con
stipation, Biliousness, 
Sick Headache and for 
moving the Bowels.

Helps clear the skin

Contains no Calomel
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

BEECHAM’S 
■ ' PILLS'®®

t
♦ 
♦

Tikra Lietuviška Duona i
kurių kepa į

„Garsas”
(Seniausiu

duonų iš 
kepame 

ir kitiems

Keptuve
įstaiga)

♦»
1 
♦

miltų. ! 
vestu- iVi. Į

MV. „-.„-..J------- I
’ Keptuvė. Siunčia- J 
kitus miestus.

ruginių
keiksus, 

pokiliams.
su užsakymais i

I veins
! suornet kreipkitės
♦ prie “Garsas”
I ne duonų ir j kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
I Brooklyn, N. Y.

Pilnai Prirengtas
Aštrina skustuvų pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir atigŠ.

Valet Auto-Strop Razor
vie-
75c.

Nuolatos, nors ir lėtai 
‘‘Vienybė” progresuoja 
Vientaučius informuoja.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A P K U S »’
— Kaina 30c. — 
KOMEDIJĖLES

(7 lengvos komedijas 
noje knygoje) kaina
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite į

VIENYBE
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

LIETUVOS KONSULATAS 
PAIEŠKO

1) Užupis, Jonas, tūlą 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

2) Bitleris, Adomas,
meatis gyvenęs po antrašu 191 
C Str., So. Boston, Mass.

3) čyžas, Stasys, būk gyve
nęs Chicagoje ir esąs ar buvęs 
laivakorčių agentu.

4) Ramanauskas Andrejus.
5) Kisielius, Mykolas, iki 

1921 metų gyvenęs po antrašu 
922 W. 33rd St.f Chicago, III.

G) Sirulevičius, Pranas, išgy
venęs Amerikoje apie 12 metų.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji 
antrašu.

Naujas Literatūros žurnalas 
b B A RAS

Stora knyga, puikios eilės, 
gražus feljetonas, aprašy
mas stovio Liėtuvos teat
ro, operos, meno ir muzikos 

Viskas su prisiunti- 
mu — 90c.
VIENYBĖ

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisų
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del neina- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau 
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauskų suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ii 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro
jan ką.

Žiūrėkit del mūsų markes apgy
nimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del raumatlškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nikų. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Co.

Plymouth, Penn.

Tėvynės liga ndsirgk, 
Laivakortę išsipirk, — 
čia “Vienybė” Jums p»d«s 
Ir maloniai palydės.

i ♦ i 
i I i 
♦

Tel. G’p’t. 2876}

Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė' 

RASIIKINIS

I $15,00 ir augstyn |
a gi

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours:
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedėliomis pagal susitarimu

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Kas yražmogaus amžinas priešas? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir į gra
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Amorikų pagarsėjusius 
POWDERS (MllteUus nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 cental ni skry- 
r nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžinę žmo

gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlfikų, Homeopatiškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 

Telephone Greenpoint 1411

URBAN’S COLD 
šalčio), Jokit) šalčių 
baksi apsiginkluok

VIENAS IRTAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti sftvo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosime j trumpų laikų su goriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namų ar birnį vi
sados kreipkitės pas mus, nos mes 

turimo įvairių namų ir ‘biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerias ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
taippat štorų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)

Tel. Stags 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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Iš Naujo “Vienybės” 
Direktoriato Susirinkimo

Praeito antradienio vakare į- 
vyko “Vienybės” Direktoriato 
poseiminis-metinis susirinkimas, 
kuriame patikrinta Seimo rin
kimai sudarymui naujo Direk
toriato sąstato. Dabartinis Di- 
rektoriatas susidės iš sekamų: 
Ant. Mikalauskas, Juozas Gin
kus, William Šidlauskas, Alek
sandras šrupskis, Ksaveras 
Strumskis, ITanas Bajoras, Jo
nas Beržietis, Magdalena Milta
kienė ir Vladas šabūnas.

Valdybon išrinkta sekami: 
Pirmininku — A. Mikalauskas; 
I-mu Vice-Pirmininku — Ks. 
Strumskis; Il-ru Vice-Pirminin
ku — A. šrupskis; Iždininku — 
J. Eoržietis; Sekretorium — Pr. 
Bajoras.

Nutarimai, tarp kitų, pada
ryta sekami: 1) Del “Vienybės“ 
Dienraščio vajaus nutarta du 
veikėjų išvažiavimai į kolonijas:
a) Kovo 14 ir 15 dd. važiuoja į blis su žmona, J. DalinkevTčius,1 su žmona,
Wilkes-Barre, Pa. šie: J. O. Šir- K. Degutis su panele, A. Dau- žmona, p-lė Slavickiutė, F. Stan-
vydas ir Ks. Srumskis; Kovo kantas su žmona, J. Davis, A. kūnas, L- Stočkus, Jurgis Struo-
14 ir 15 dd. važiuoja į New Į Diržulaitis, A. Fertikas, P. Gus-
Britain, Conn, šie: A. M i kalia u s- tas, J. Ginkus su žmona, A. Gli
kus ir V. šabūnas; 2) Redakto
rių J. O. Sirvydą paliuosuoti 3 
mėnesiams atostogų Lietuvon, 
kuriuo laiku jis galėtų vesti
“Vienybės” keleivių ekskursiją Į vičius) su žmona, J. Jackson, 
laivu “Leviathan

Čiutė, Įeit. A. Kazle, S). M. Kar
velis su žmona, M. Liaukus su 
žmona, J. W. Liūtas su žmo
na, O. Lakštutienė, A. Moteka, 
S. Milčius, p-lė Miku'lskiutė, P. 
Mačys, M. Miltakienė, F. Mor
kus, J. Matulevich, Wm. Masu- 
levich su žmona, Br. Minei su 
žmona, A. Mikalauskas su žmo
na, Mr. Mikulsky su žmona, J. 
Martinaitis su žmona, J. Mažei-

aprašyta apie “Vienybės“ Posei 
minę Vakarienę, mes, žemiaus 
pasirašiusia Rengimo Komitetas 
skaitome reikalingu dapildyti se 
karnas žinias.

Šioje taip gražiai nusisekusio
je vakarienėje dalyvavo sekan
ti svečiai ir viešnios, kurių var
dus sudedame palei miestus ir 
abėcėlės tvarkoje:

Brooklyn, N. Y.: J. Adomė
nas, Marė Adomonienė, p-lė kiutė, J. Milkeris su žmona, Mr. 
Avenauskaitė, K. Akromaitis, Mikulsky, B. Norris su žmona, 
W. Ambotas, P. Atkočaitis, P. F. Norus, Ona Phylis (Peč- 
Atkočaitienė, A. Ališauskas su kaičiutė), P. Pusnikas, Dr. J. 
žmona, J. Abazorius su žmona, ’ Paulionis, M. Paulioniutė, L. 
G. Abraitis su žmona, J. Augū-' Paulioniutė, S. Pauža su žmo
nas su žmona, Mr.Acrom su žm., na, K.
J. Aukštakalnis, M. W. Bush, kas su žmona, A. Povilanskas su 
Pr. Bajoras su žmona, P. Belie- žmona,

Ona Beganskienė, J. Ber- Pronckevičius,

rie turėjo grįžti nuo salės na
mo. Tokių svečių grąžinta arti 
150. Priežastis buvo tame, kad 
jie nebuvo užsisakę vietų, o sa
lės savininkas jokiu būdu neap
siėmė vėliau pribuvusiems pa
teikti vietas.

Labai nuoširdžiai ačiuojame 
už malonų dalyvavimą ir atsi
prašome, jej kame ko trūko. Ki
tą sykį stengsimės dar geriau 
užganėdinti.

Su pagarba, 
Rengimo Komitetas:

Al. Shrupskis, 
Vladas Shabūnas, 
Jonas Beržietis, 
Juozas Ginkus, 
Juozas M. Danielius, 
Magd. Miltakienė, 
Vincas Kriaučiūnas.

Prierašas: Gerbiamųjų sve
čių, kurie užsirašė Šerus, vardai 
randasi “Vienybės” biznio kam
pely, šitame pat numery.

derėti, namas Maspethe.
6 šeimynų mūro namas, lotas 

25 per 100, po 5 kambarius kiek 
vienai šeimynai, elektros šviesa, 
maudynės, rendų $2,820 metuo
se. Kaina $19,500. Įmokėti — 
$7,000. Stuyvesant apielinkėj.

Kampinis mūro namas su 
krautuve, garažu ir butais pen
kiom šeimynom, rendų $3,000 
metuose, visi vėliausi įtaisymai, 
išskyrus garinį apšildymą.. Kai
na $25,000, įmokėti $9,000 — 
Ridgewood apielinkėj.

8 
tas 
per 
604

šeimynų mūro namas.. Lo- 
26 pėdos ir 8 coliai pločio 
100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
metuose. Kaina $23,000 į-

mokėti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.
VIENYBĖ“ REAL ESTATE 

(VI. šahūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Pusnikas, R. Povilaus- Pasimirė Lietuviai

Įvairūs Pardavimai
BUČERNĖ pigiai 

East New Yorko 
Sužinokit pas Joną 
zaitį (Pianų krautuvėje), 560
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 6262. (21-

parsiduoda, 
apylinkėje, j 
B. Ambro-

Parsiduoda lama, susidedanti iš 48 
ikrų žemės ir 
keletas ūkiškų 
įmokėti $800. 
857 Hopkinson

namas 5 kambarių ir 
padargų. Kaina $2,500

Antanas Hoffmanas
Av., Brooklyn, N. Y.

(33

Parsiduoda grosernė, 68 So. 2nd St. 
Lysas yra ant trijų motų, gali arba 
eiti į partnerius, arba visų biznį nu
pirkti. Priežastis pardavimo: vienas 
neguliu išlaikyti. Atsišaukite greitai: 
Vincas Mardosa, 68 So. 2nd St., Broo
klyn, N. Y. (33

ANT PARDAVIMO

Bučernė, grosernė, gyvų vištų mar- 
ketas, rūkykla; didelis bangenas. Ap
link tokių kunipaničnų Storų nėr*. 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant furinų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 310 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((1°

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

Marijona Makštutis, 55 metų 
gyveno 241 Sands St., mirė Ko
vo 6 d., palaidota Kovo 10 d.

N. Pocius su žmona, p. 
kas, Ona Beganškienė, J. Ber-(Pronckevičius, K. Pupkus su 
žietis su žmona, J. Bartuška su žmona, A. Petruliutė, A. Rukr- 
žmona, K. Bagdonas, J. Blažins- teliutė, K. Rukštelis su žmona,'iš kun. Kodžio bažnyčios, šv. 
kas su žmona, S. Bacey su žmo- K. Reividis, Ch. Reividas, p-lė 
na, M. Bagužiutė, J. Bergas, J. Rainiutė, M. Ramoška su žmo- 
Bubnis su žmona, J. M. Danie- ■ na, J. šeštokas, V. Struogis su 
liūs su žmona, S. Dūda, J. Dum- žmona, V. šabūnas, V. Sirvydas 

J. O. Sirvydas su

PASKUTINĖ SAVAITĖ
Pildymui Federal Income Taksy. 

Laikus baigiasi 15 d. Informacijas 
suteikiame už dykų. Kreipkitės

J. AMBRAZIEJAUS Agentūra
168 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Tel. Greenpoint 5975.

i

Trejybės kapinėse. Laidojo 
borius pil. Juozas Garšva.

Pranešimas Siuvėjams

gra-

Parsiduoda grosernė ir dclikatesen 
aiskrynio ir kendėa Stonis. Pardavimo 
priežastis: vienas negaliu apsidirbti. ■ 
Todėl greitai ir pigiai noriu parduo- ’ 
ti. Atsišaukite: 78 Grand St., Brook- j

, lyn, N. Y. (33 I

Fotografuoju ve- 
selijas, Hankie- 
t u s, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th Ir 6th Sts-) 

Brooklyn, N. Y.

žas su žmona, N. N.. A. Ginkus, 
D.Gale, J.Jokubaitis, K.Jankus 
su žmona P. Jankus (didysis), 
D. Jonaitis, P. Jankus (Janke-

3) Įvesti Mrs. Jackson, p-lė Janušaičiutė

gis (pirmas), “Big” Struogis, 
Jurgis Struogis (antras), “Ma
žiukas ” Struogis, K. Strumskis 
su žmona, L. Striaukas su žmo
na, A. šlikas su žmona, p-nia
Stankevičienė, x A. Shrupskis, į minėtos dienos jokio vakaro 
A. Sedzvik su žmona, K. Saikus, nerengti.
p. šalinsky su žmona, p-nia

Del tūlų priežasčių rengiamas 
A. C. W. of A. 54-to Unijos sky
riaus koncertas ant 22 dd. kovo 
1925 likosi nukeltas ant 18 d. 
balandžio šių metų Amalgamei- 
tų svetainėje, 11-27 Arion PI.

Prašom vietinių draugijų ant

Paieškau Juzefos čeikauskaitės, pir
mus vyras buvo Antanas Sru^auskas,1 Brooklyn, N. Y. 
jam mirus dar su antru vedus Juozu 
Liauėiaviėtum, kuri paeina parapijos 
Tvėrių, kaimo I’upžcbių, Kretingos 
upskr. I’irmiaus gyveno Elizabeth. N.
j. dabar nežinau kur randasi. Jeigu 
kns apie jų žino meldžiu pranešti 
sekančiu antrašu, o būsiu labai dėkin
ga. Stella Seaman, 168 Grand SL, 
Brooklyn. N. Y. (33

Parsiduoda Saliūnas. Parsiduoda ga
liūnas su visais |rengimais, namas ly- 
suotas ir Šokių salė, Biznis geras. Par
davimo priežastis savininko nesveika
ta. Mr. Lakner, 178 Stockholm St.,

Parsiduoda Barber Shop
Vienintelė didelėj lietuvių kolonijoj; 

pirmos klesos ..dviejų krėslų barzda- 
skutykia ir cigarų skyrius. Parsiduoda 
už cash ar ant išmokesėio visai pi
gini. Biznis eina gerai. Turi būt par
duota iki April 1 d. Kitaip eis ant 
išpardavimo, nes savininkas apleidžia 
šitų šalį. Informacijų klauskit laišku: 
A. Danielius, 70 No. 7th St., Easton. 
Pa.

j.

Tel. Stagg 8470 ir 2054

KNAPP MANSION, Inc.
(I. Nussdorf, Savininkas)

T
Vestuvėms, Vakarienėms

Bankietama Ir 
kitokioms Pramogoms 

Geriausi Brooklyno lietuviams 
vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

Biznierių prašom pasiskubintiU v u ijcviauiuu , u > p-iv v «»n IV i u uv, • ....... j -------- — ----------- - ------------ -------------------- --t i------------- ---------

Vienybėn” jaunimo skyrių ir K. Kulboką su žmona, A. Kas- Stout, A. Turauskas su žmona, savo pagarsinimus priduoti
1,.. '—.-z:.... n IZi:™..,. .... D T’ Tnlivku M Tnlnhu A Tnnf. rnntriunui L'nneprfn nrnirrnkryžiažodės minkles, 

mo buvo nutarta.
kaip

Dar Nuo “Vienybes” 
Posciminės Vakarienės

, Prie to kas buvo pereitame 
'Vienybes” nr. p. Reporterio

sei-'močius, P. Klimas su žmona, R.,T. Toluba, M. Toluba. A. Taut- rengiamo koncerto 
Kručas, C. Kulis, O. Kiburis su 
žmona, V. Kriaučiūnas su žmo
na, Alena. Kandročiutė, J. Kai- 
riutė, V. Kairiutė, M. Kazlaus
kas, K. Kerven su žmona, J. 
Kulboką su žmona, A. Kundro
tas su žmona, Aldona Kandro-

a»

&

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTE

Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
2.
3.
5.
0.
8.

9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.

17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
36.
37.
38.
53.
51.
55.

..66.
58.

Miestelis 
Ratnyčia 
stotis

Anykščių Miestelis 
Alytus — pakalnėn 
Birštonas 
Daugai 
įgulos bažnyčia (Soboras) 
Kaune

Jurbarko 
Jurbarko 
Kėdainių
Kalvarijoj kermošius 
Kauno stotis 
Kaunas Vasarų 
Kauno Soboras nuo Vytauto
Kalno

Lietuvos Universitetas 
Lietuvos Prezidento Rūmai 
Mickevičiaus namas Kaune 
Merkinės Bažnyčia
Palanga — Blrfltės koplyčia 
Palangos Llurdas 
Pažaisliu Vienuolynas 
Seimo Rūmai
Simano Daukanto Kapas 
Suavės upė 
Šiaulėnai — tiltas
Šiaulėnai — malūnas
Šiaulėnų vidurys 
Šiaulių stotis su lokomotlvals 
Šiauliai, žiūrint Iš rinkos 
Tiškevičiaus rūmai Palangoj 
Virbalio Gelžkolio stotis 
Vėlluona.
Veliuonos Bažnyčia 
Vėlluona — prie upės 
Vilkijos miestelis 
Dainos Diena (publika) 
Lietuvos Ministerial 
Šimkus ir kiti menininkai 
Meno mokykla 
Grinkiškis

60. Kelmė

66.
60.
71.
72.
76.
79.
80.
81.
83.
84.
86.
80.
01.

(upė) 
bainyčla

bnžnyčia

Prienų nugriautu tiltas 
Lazdijų bainyčla 
Panevėžio rinkoj kermošius 
Virbaly Akapllernlnkai 
Prienų bažnyčia

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. PaAušvėa Bažnyčia
64. Baptal

Baptų Bažnyčia
Dainos Dieno (chorai)
Dotnavos bažnyčia 
Bulbi akasis 
Ukmergė 
Raguvos 
Raguva 
Taujėnų 
Seirijai
Alvito bažnyčia 
Mariampolės bažnyčia 
Žeimių bažnyčia 
Mariampolės Gimnazija

92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. 
99.

102. 
107. 
100.
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seirijų gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. ftventežerls
128. Studentai Lazdllu rinkolo 

134. Dotnavos Ūkio akademija
160. Kauno Geležinis Tiltas 
165. Ekskursijos laivas ant Ne

muno 
171. Panevėžio Bažnyčia 
180. Orlalvlnlnkal.
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(kus su žmona, M. Trunca, J. per rinkikys arba prisiųskite į 
Trunca, S. Unguraitis, G. Ur- unijos ofisą 11-27 Arion Place, 
bon, Dr. J. Vaitulionis, J. Va
lentis su leide, Mr. Valentis, P. 
Vitkus, Julia Vitkus, F. Vokie
taitis, J. N. Varnis su žmona, J. 
Vaškas su žmona, K. Vaitelis su 
žmona, K. Vaitelis, p-lė Vaitelis, 
V. Višniauskas su žmona, J. Vi
za su žmona, B. Walton su žmo
na, W. Zailskas su žmona (ir 
dar du svečiai jų apmokėti, bet 
vardų nepriduota), Anna Zails- 
ky, G. Žebrauskas, p. žarnaus- 
kas, Bronė Garry.

Maspeth, L. I
.nienė, A. Adomėnas, J. Berno- 
tavičius, J. J. Bernotavičius, Ch. 
Liziūnas su žmona, B. Vaičai
tis, S. Kasper, A. Navickas su

Ižmona, P. Svetka, M. Repečkiu- 
!.tė, J. Klasčius su žmona, G. La- / pe.

Bayonne, N. J.: — L. Radze
vičius.

Newark, N. J.: — A. Lazaus
kas su žmona, A. S. Trečiokas 
su žmona.

New York City. N. Y.: — P. 
Litvaitis su žmona, Adv. J. Ure-

1 vich, M. Samuolis su žmona, T. 
Samuolis.

Freeport. L. L:— A. T. Ra
čiūnas su žmona.

Bayside, L. L: — P. Kulis 
su žmona, T. Kuliutė, E. Sai- 
bučiutė.

So. Jamesport, I 
Treigis su žmona.

Waterbury, Conn 
mantauskas.

Rengimo Komisija

Po Miestą Pasidairius

Tel. Greenpoint 6105
M. KREIVĖNAS

Pasirnndavoja 5 arba 6 kambariai, 
visi dideli ir švivaūs. V ra elektros 
šviesa, maudynės ir šiltas vanduo. 
Rendų pigi. Vienas blokas nuo Wilson 
A v. kury. A. Shukls, 251 Cooper St. 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood), N. Y. 
Tel. Jefferson 3617. (32

NAUJAUSIOS* MADOS
Planai ir playerial. Gra- 
mafonal ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidoa 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidy.
Rekordų del gramafonų 

rankų Pianai nuo $40, Play-Antrų
erini nuo $100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street

Brooklyn. N. Y. Tel. Stagg 6262

EI. Adomė-

J

— J. že

B. Sche-

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ 
g 193 Grand St. Brooklyn, N
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Glendale, L. L:
gaus, Wm. Shedlow su žmona.

Jamaica, L. L: — J. Lazaus
kas su žmona.

Scranton, Pa.: — W. Meškiū- 
nas, p. Mikulis.

E. Setauket, L. 1
Augimas su žmona

Port Jefferson, L. L:
Spurga.

Ant galo garbės svečiai: Dr. 
M. J. Vinikas, buvęsis Lietuvos 
Atstovybės Sekretorius Wash-

— A. M.

— J.

’ingtone; Ona Vinikienė, jo žmo
na; VVm. Dyckes, U. b. Lines 
viršininkas.

Paduodami šį gerbiamųjų sve 
čių ir viešnių surašą, mes labai 
atsiprašome, jei kurių vardus 
praleidome ar netaip užrašėme. 
Mes prašome tą patiems patai-
syti, parašant. į redakciją. Taip
gi atsiprašome tuos svečius, ku-

— Globos susirinkimas — 
įvyksta šį ketvirtadienį. Kovo 
12 d. vakare, “Vienybės*,’ Sve
tainėje. Yra daug svarbių rei
kalų ir laiškų. Meldžiamos vi
sos narės susirinkti.

Pirm. K. širvydienė,
— Kliubo fėrai. Lietuvių A- 

merikos Ukėsų Kliubas rengia 
savo fėrus, kurių dieną pagar
sinsime vėliaus. Dabar komite
tas renka per biznierius aukas. 
Prašoma remti. Jei rinkėjai kur 
neužeitų, meldžiame patiems 

I pranešti kliuibui telefonu: Je
fferson 6639 arba laišku: 1153 
Putnam Ave. W. B. A.

— Makauskui prakalbos. Ne
senai iš Lietuvos atvykusiam 
atstovui nuo Valstiečių Liaudi
ninkų, yra rengiamos Brooklyne 
prakalbos, Kovo 25 d. vakare. 
“Vienybės” Svetainėje. Plačiaus 
— bus vėliaus.

ALTS. 1-ma Kuopa.

NUOSAVYBE PARDAVIMUI

“VIENYBES“ REAL ESTATE 
SKYRIUJE

Keturių šeimynų mūro na
mas, Stuyvesant apielinkėje, ar
ti Broaodway, 27 kambariai. 
Rendų $2,400 metuose, kaina 
$16.000. Įmokėti $5,000.

Kampinis namas, krautuvės, 
garažas; lotas 25 per 100. Ren
dų $1656 metuose, kaina $13,- 
000. įmokėti $4,000. Galima nu-

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Važiuoja Lietuvon

Buvę* Philndelphijon Fotografus tre
čiu kartu važiuoja Lietuvon 1922 me
tais del 9 šimtų Amerikos Lietuvių 
sąžiningai patarnavau nufotografuoda
mas jųjų, gimines Lietuvoj: Suvalkų 
ir Kauno rėdyboj. Daug kas siuntė 
pinigų nusitraukti paveikslus, bet jų 
nesulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad 
Lietuvoj nufotografuočiau jūsų tėvu
kus, brolius, seseles, triobas su ny 

valiais, ar mylimų vietų, tai rašyk 
tuojau* pilnų adresų jūsų giminių 
Lietuvoj ir savo adresų, nes Ameri
kon sugryžęs rudenyje 1925 m. pri
siusiu prabas. Pamatę snmpalus, duo
site užsakymų. Pinigų ant rankos 
nereikalauju. Nereikalausiu pinigų ir 
Lietuvoj nuo jūsų giminių. Aplanky
siu visos 
polius.

Lietuvos tolimesnius kam-

!

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn. N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn. N. Y. 
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris
Su 
ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusių formų nosių, jdu-' 
bustus žandus iškelia, prašalinai 
raukšles, ir tt. McdikaliSkas Ir E' 
loktrifikas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 1* ryto iki 8 vakaro. 
Ncdėldicninis iki 3 po pietų. Gu
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygų 
tė dykai.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

ve LIETUVIŠKA AKUMERKA

v

R. JOHN UREVICH 
Lietuvis Advokatas

•0 Wall St.. New York.
Tel. Hanover 6560

Marijona Tamkleni 
prlo pnlagų ant pareikalavimo 
dienų nr naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbų atlieka atsakan 
Šiai UŽ prieinamu kainą

SO OTAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6731

Tel. Lenox 8973
A. L. CEASAR, M.D.

Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistu

109 East 87th St., New York 
(Tarpe Parrk ir Lexington Avenue) 
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų; nuo

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Veisti! negydo, nes 

Osler ’is, 
Ry- 
Dr. 
yra 
nc-

yra nuodais. Garsusis Dr.
M. D., sako, kad tas yra goriausia 
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O 
Reid, M.D.. Rako: “Viena diena 
dauginu kūdikių išžūdomn vaistais
gu kad senajam Bctliejį aukoms krito 
nuo Hcrodo žudynė*. ”

Tini nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik į

NATUROPATHIC INSTITUTE 
(Dr. Al. Duras, N. D. Dlr.) 

5 Bleeckcr Street
Kamp. Bushwick Av, netoli Greene Av. 

Brooklyn, N. Y.
Paturimai Veltui

vai.: Utarninkais, Ket vergais

£OE3OE

70 N.
STANKUS. Fotografas 
7th St., Easton, Pa.

(36

Ofiso
ir Bubntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pngal sutarimų

Tel. Foxcroft 9468

lino adresu:

STOKER
O. Brooklyn, N. T.

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIUH 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikonižkais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAH
173 Bridge BL,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus ifi lanko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senui sto
gus ir uždedu naujus, ftiaia rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8K0 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue' 

Brooklyn, N. Y.

S3OE3OE : ICtJOI  „-7T3S3OE3OES

Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE
geriausi virėjai gamina Lietuviškus, Amerikoniškuskur

sveikus, gerus ir sočius valgius, kokius tik pageidaujate

Savininkai: JOHN ir ĘMILY CHEZY
851 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

JCJO 3EOE3O 3OE3Q 3OE3O

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamų kainų; taippat paslrendavotl svetainą susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

990 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

PraSan

131

D

D 
oracT}

Brooklyn, N Y

ir Valkams 
o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
GRAND STREET

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’US)

Vyrams, Moterims “
Tomistą reikale atsilankyti,

6
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